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—1 Entitat adjudicadora
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RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2003, per
la qual es convoca concurs públic entre
els centres docents públics d’educació secundària de Catalunya per par809

—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost base de licitació:
157.256,14 euros (IVA inclòs).
—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista:
Classificació exigida: Grup C, complet,
categoria D.
—7 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3.c.
c) Codi postal i localitat: 08021 Barcelona.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.
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—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. 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) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula novena del plec de
clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament
d’Ensenyament.
Domicili: Via Augusta, 202-226
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Les proposicions també es poden trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.
—9 Obertura de les proposicions:
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 4 de setembre de 2003.
e) Hora: 10 hores.
—10 Despeses de l’Anunci: l’import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
—11 Pàgina web on hi ha la informació relativa a la convocatòria i on es poden obtenir els plecs: http://www.gencat.es/ense/
ense_lici.html
Barcelona, 14 de juliol de 2003
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(03.195.081)

EDICTE de 14 de juliol de 2003, pel qual
es notifica al senyor Miquel Pizcueta Serrano la Resolució de 14 de març de 2003, del
director general d’Ordenació i Innovació
Educativa.
Atès que no ha estat possible practicar la
notificació al senyor Miquel Pizcueta Serrano de la Resolució de 14 de març de 2003,
del director general d’Ordenació i Innovació
Educativa, per la qual se li denega el reconeixement de l’equivalència dels estudis
cursats amb el certificat de nivell B, de
català, de la Direcció General de Política
Lingüística, i en aplicació del que disposa
l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es notifica que la Resolució
esmentada està a disposició de l’interessat
a les dependències de la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa, Via Augusta, 202, planta 2ª, 08021 Barcelona, de
dilluns a divendres en horari d’oficina.

Ultrapassats 10 dies, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
se seguiran les actuacions oportunes
d’acord amb la normativa vigent.
Barcelona, 14 de juliol de 2003
Conxita Mayós i Servet
Cap del Servei d’Ordenació Curricular
(03.195.040)

RESOLUCIÓ ENS/2344/2003, de 21 de juliol, per la qual es deixen inactius diversos
col·legis d’educació infantil i primària.
L’evolució de les necessitats d’escolarització duu 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
Girona ha tramitat diversos expedients que
afecten els col·legis d’educació infantil i
primària que compten 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;

ANNEX
Delegació Territorial de Girona
COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ

Municipi: Siurana.
Unitat de població: Siurana.
Codi de centre: 17000949.
Denominació: CEIP El Serrat.
Adreça: c. del Pont, 4.
Altres disposicions: els expedients acadèmics dels alumnes que hi ha al centre es
dipositaran al col·legi d’educació infantil i
primària Josep de Ribot i Olivas, amb codi
de centre 17004232, de Vilamalla.
Als actuals alumnes se’ls reserva plaça
escolar al mateix col·legi.
COMARCA DEL RIPOLLÈS

Municipi: Molló.
Unitat de població: Molló.
Codi de centre: 17002223.
Denominació: CEIP Migjorn.
Adreça: c. de Sant Sebastià, 28.
Altres disposicions: els expedients acadèmics dels alumnes que hi ha al centre es
dipositaran al col·legi d’educació infantil i
primària Els Pinets, amb codi de centre
17003616, de Sant Pau de Segúries.
Als actuals alumnes se’ls reserva plaça
escolar al mateix col·legi.
(03.195.016)

A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
Deixar inactius els col·legis d’educació infantil i primària que s’esmenten a l’annex
d’aquesta Resolució, amb efectes acadèmics i administratius des de la fi del curs
escolar 2002-2003.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 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
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 públiques i del
procediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 21 de juliol de 2003
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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RESOLUCIÓ ENS/2346/2003, de 18 de juliol, per la qual es modifica la composició
de la zona escolar rural Baix Camp Nord,
d’Alforja.
La continua modificació de les necessitats dels serveis d’escolarització, aconsellen adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.
En aquest sentit, s’ha considerat convenient la modificació de la zona escolar rural
Baix Camp Nord.
Vistos els informes de la Inspecció d’Ensenyament i els acords dels corresponents
consells escolars dels col·legis d’educació
infantil i primària afectats, 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 Centres Docents,

Resolc:
Article 1
Modificar la composició de la zona escolar rural Baix Camp Nord, d’Alforja, amb
número de codi 43009059, en el sentit següent:
El col·legi d’educació infantil i primària
Santa Anna, amb codi 43005340, de
Castellvell del Camp deixa de formar part
de la zona escolar rural esmentada.
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Article 2
Els afectes acadèmics i administratius són
a partir de la fi del curs escolar 2002-03.
Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 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 qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Adjudicatari: Obres i Contractes Penta, SA.

Col·legi d’educació infantil i primària a
Viladecans, amb codi de centre 08059721,
ubicat a l’av. de can Palmer amb can Guardiola, de Viladecans.

Import adjudicació: 108.678,61 euros, IVA
inclòs.

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARQUES)

Data d’adjudicació: 20 de juny de 2003.
Nacionalitat de contractista: espanyola.

Barcelona, 21 de juliol de 2003
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(03.196.119)

DECRET 191/2003, d’1 d’agost, de creació de diversos col·legis d’educació infantil
i primària.
La previsió de la demanda d’escolarització en els nivells de parvulari i educació primària aconsella la revisió de l’oferta de places escolars públiques en determinats
municipis per possibilitar una millor resposta a les necessitats educatives.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el que
disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, de regulació del dret a
l’educació, a proposta de la consellera d’Ensenyament i d’acord amb la deliberació prèvia del Govern,

Barcelona, 18 de juliol de 2003
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(03.195.014)

RESOLUCIÓ ENS/2347/2003, de 21 de juliol, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva d’un contracte d’obres.
En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques, mitjançant aquesta Resolució es fa pública la resolució del Departament d’Ensenyament d’adjudicació de
l’expedient de contractació que s’indica a
continuació:
Entitat adjudicadora: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Servei de Gestió d’Inversions i Contractacions.
Núm. expedient: 1063/02.
Objecte del contracte: obres de reparació
de baixants façana, sanejament de pilars de
formigó i reparació de canalons de coberta
del CEIP Bernat de Mogoda de Santa Perpètua de Mogoda.
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 3879, de 8.5.2003.
Tramitació: ordinària.
Forma d’adjudicació: obert.
Procediment: concurs.
Pressupost base de licitació: 119.034,62
euros, IVA inclòs.

Decreto:
Article únic
Crear els col·legis d’educació infantil i primària que es detallen a l’annex d’aquest
Decret.
DISPOSICIÓ FINAL
S’autoritza la consellera d’Ensenyament
per a l’execució i desenvolupament del que
disposa aquest Decret.
Barcelona, 1 d’agost de 2003
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
ANNEX
DELEGACIÓ TERRITORIAL
DEL BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Comarca: Anoia.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Masquefa, amb codi de centre 08060605,
per desglossament del CEIP El Turó de
Masquefa, amb codi de centre 08020841,
ubicat a l’av. de l’Estartit, 1, de Masquefa.
Comarca: Baix Llobregat.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Vallirana, amb codi de centre 08060851,
ubicat a l’av. Parellada, 9 (edifici Talaia), de
Vallirana.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Sant Andreu de la Barca, amb codi de centre 08060848, ubicat a la plaça Anselm
Clavé, 2-4, de Sant Andreu de la Barca.
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Comarca: Alt Penedès.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Sant Sadurní d’Anoia, amb codi de centre
08059998, per desdoblament del CEIP
M o s s è n J a c i n t Ve rd a g u e r, a m b c o d i
08027365, de Sant Sadurní d’Anoia, ubicat al c. Pla d’en Mestres, s/n, i a la Plaça
Nova, 9, de Sant Sadurní d’Anoia.
Comarca: Bages.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Mura, amb codi de centre 08061521, ubicat
a la plaça de l’Ajuntament Nou, s/n, de Mura.
Comarca: Garraf.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Vilanova i la Geltrú, amb codi de centre
08061041, ubicat al c. de la Mare Isabel
Ventosa, s/n, de Vilanova i la Geltrú.
Comarca: Maresme.
Col·legi d’educació infantil i primària a Cabrils, amb codi de centre 08061762, ubicat
al c. de Can Campins, 9, de Cabrils.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Arenys de Munt, amb codi de centre 08055890,
per desdoblament del CEIP Sant Martí, amb
codi 08000165, d’Arenys de Munt, ubicat al
c. de la Riera Sobirans, s/n, d’Arenys de Munt.
Comarca: Vallès Oriental.
Col·legi d’educació infantil i primària a Cardedeu, amb codi de centre 08053455, ubicat al c. d’Enric Granados, s/n, de Cardedeu.
Col·legi d’educació infantil i primària a les
Franqueses del Vallès, amb codi de centre
08060939, ubicat al c. del Camí de Can Jep,
s/n, de les Franqueses del Vallès.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE GIRONA

Comarca: Baix Empordà.
Col·legi d’educació infantil i primària a Palafrugell, amb codi de centre 17006782, ubicat al c. Sector el Carrilet, 1, de Palafrugell.
Comarca: Gironès.
Col·legi d’educació infantil i primària a Girona, amb codi de centre 17006721, ubicat
al sector sud (finca inclosa al Pla Parcial M),
de Girona.
Comarca: Selva.
Col·legi d’educació infantil i primària a Blanes, amb codi de centre 17007828, per desglossament del CEIP Joaquim Ruyra, amb
codi 17000469, de Blanes, ubicat al c. de
les Gavarres, s/n, de Blanes.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LLEIDA

Comarca: Alta Ribagorça.
Col·legi d’educació infantil i primària a la
Vall de Boí, amb codi de centre 25008534,
ubicat a Barruera, de la Vall de Boí.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA

Comarca: Baix Penedès.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Cunit, amb codi de centre 43008535, ubicat al c. dels Garrofers, s/n, de Cunit.
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Comarca: Baix Penedès.
Col·legi d’educació infantil i primària al Vendrell, amb codi de centre 43008924, ubicat
a la partida Botafoc, ctra. de Valls, s/n, del
Vendrell.
Comarca: Tarragonès.
Col·legi d’educació infantil i primària a
To r r e d e m b a r r a , a m b c o d i d e c e n t re
43009242, ubicat a la ctra. Nacional 340,
s/n, de Torredembarra.
Col·legi d’educació infantil i primària a
Salou, amb codi de centre 43009451, ubicat a la partida Barenys, parcel·la K, de
Salou.
DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL VALLÈS
OCCIDENTAL

Comarca: Vallès Occidental.
Col·legi d’educació infantil i primària a Matadepera, amb codi de centre 08060757, per
desglossament del CEIP Ginesta, amb codi
08020863, de Matadepera, ubicat a la urbanització Mare de Déu de Montserrat, s/n, de
Matadepera.
Comarca: Vallès Occidental.
Col·legi d’educació infantil i primària a Sabadell, amb codi de centre 08055889, per
fusió dels centres CEIP Sant Gregori, amb
codi 08042901, i CEIP Carme Simó, amb
codi 08042822, de Sabadell, ubicat al c. de
Cervantes, 87-101, de Sabadell.
(03.196.006)

DECRET 186/2003, de 22 de juliol, de cessament, nomenament i ratificació de membres del Consell Escolar de Catalunya.

Sánchez, amb efectes fins al 30 de març de
2007.
Barcelona, 22 de juliol de 2003
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
(03.196.098)

DECRET 190/2003, d’1 d’agost, de ratificació d’un membre del Consell Escolar de
Catalunya.
D’acord amb el que estableix l’article 6
de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels
consells escolars, a petició de PIMEC-SEFES, cal procedir a ratificar un membre del
Consell Escolar de Catalunya, del sector
assenyalat a l’apartat g) de l’article 4.1 de
la Llei esmentada.
En virtut d’això, de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de la Llei 25/1985, de 10
de desembre, dels consells escolars, a proposta de la consellera d’Ensenyament i amb
l’acord previ del Govern,

Decret:
Article únic
La ratificació com a membre del Consell
Escolar de Catalunya, en representació del
sector organitzacions patronals, del senyor
Carles Huertas i Pasquier fins al 13 de juny
de 2007.

D’acord amb el que estableix l’article 4.1.l)
i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de desembre,
dels consells escolars, a sol·licitud del Consell Interuniversitari de Catalunya, cal procedir al cessament, nomenament i ratificació de membres del Consell Escolar de
Catalunya.

Barcelona, 1 d’agost de 2003

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

(03.211.001)

Decreto:
Article 1
Cessen com a membres del Consell Escolar de Catalunya, en representació del
sector Universitats, les persones següents:
Senyor Estanislau Pastor i Mallol.
Senyor Pere Darder i Vidal.
Article 2
Nomenar membres del Consell Escolar de
Catalunya, en representació del sector Universitats, les persones següents:
Senyor Carles Alsinet i Mora, amb efectes fins al 14 de març de 2007.
Senyora Neus Sanmartí i Puig, amb efectes fins al 30 de març de 2007.
Article 3
Ratificar com a membre del Consell Escolar de Catalunya, en representació del
sector Universitats, el senyor Jordi Pérez i

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

RESOLUCIÓ ENS/2405/2003, de 30 de juliol, de regulació de la fase de pràctiques
que preveu la Resolució ENS/3395/2002, de
19 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.
De conformitat amb el que estableix la
base 11 de la Resolució ENS/3395/2002,
de 19 de novembre (DOGC núm. 3770, de
27.11.2002), de convocatòria de concurs
oposició per a l’accés al cos d’inspectors
d’educació, és procedent reglamentar la
fase de pràctiques prèvia al nomenament
com a funcionari de carrera dels aspirants
que han superat el procés selectiu i que
seran nomenats funcionaris en pràctiques.
En virtut d’això,

Resolc:
—1 Per tal d’avaluar i qualificar la fase de
pràctiques tal com preveu la base 11 de la
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Resolució ENS/3395/2002, de 19 de novembre, es constituirà una comissió qualificadora composta pels membres següents:
El subdirector general de la Inspecció
d’Ensenyament, que actuarà com a president, o la persona en qui delegui.
Dos inspectors en cap.
Si un cop constituïda la comissió, el president o a un o més vocals els és impossible comparèixer, la directora general de
Recursos Humans designarà els suplents.
—2 La comissió es constituirà durant la
primera quinzena del mes de setembre.
De l’acte de constitució se’n redactarà
l’acta corresponent, que serà signada per
tots els membres que la constitueixen i tramesa a la Direcció General de Recursos
Humans.
—3 Durant la segona quinzena del mes de
setembre es farà pública, al tauler d’anuncis del Departament d’Ensenyament, Via
Augusta, 202-226, de Barcelona, la composició de la comissió qualificadora.
—4 Els membres de les comissions qualificadores estaran afectats per les causes
d’abstenció i 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.
—5 A cada aspirant se li assignarà un tutor
per a la fase de pràctiques.
Les funcions del tutor consistiran a assessorar i informar l’aspirant respecte de
l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Ensenyament i respecte de l’exercici
de la funció inspectora.
L’inspector/a en cap designarà, per a cadascun dels funcionaris en pràctiques, adscrits a llocs de treball de la Inspecció Territorial corresponent, un inspector tutor entre
els funcionaris de carrera del cos d’inspectors d’educació o del cos d’inspectors al
servei de l’Administració educativa adscrits
a llocs de treball de la Inspecció Territorial.
—6 Al final del període de pràctiques, l’inspector tutor, l’inspector en cap de la Inspecció Territorial i el coordinador de l’àrea
específica que correspongui elaboraran
sengles informes sobre l’exercici professional de cada funcionari en pràctiques.
L’inspector en cap de la Inspecció Territorial on el candidat hagi tingut el lloc de
treball trametrà a la comissió qualificadora
els informes esmentats en aquest punt.
—7 La comissió qualificadora podrà sol·licitar als aspirants una memòria final que inclourà un resum de les actuacions realitzades, la seva autoavaluació i una valoració
de les dificultats trobades i dels suports
rebuts en el desenvolupament de la seva
activitat.
—8 Els funcionaris en pràctiques que el 31
d’agost de 2003 hagin exercit com a inspectors/ores d’educació, en comissió de
serveis, menys d’un curs, hauran d’assistir
i superar un curs teoricopràctic de formació organitzat per la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.
En el cas de funcionaris en pràctiques que
el 31 d’agost de 2003 hagin exercit com a
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inspectors o inspectores d’educació en
comissió de serveis menys de dos cursos,
però un o més, els informes pertinents
s’hauran de pronunciar en relació amb la
conveniència de la realització del curs de
formació.
A aquest efectes, es computarà com un
curs d’exercici de la funció inspectora un
període no inferior a sis mesos del curs
acadèmic corresponent.
—9 L’avaluació dels aspirants l’efectuarà
la comissió qualificadora a partir dels informes emesos i, quan escaigui, es podran
tenir en compte els informes elaborats per
l’aspirant.
El judici de la comissió qualificadora s’expressarà en termes d’apte o no apte. Així
mateix, tindrà en compte l’assistència i
superació del curs de formació, si escau.
L’acta de qualificació l’hauran de signar com
a mínim tres membres de la comissió. La comissió qualificadora lliurarà a la directora general de Recursos Humans la relació de funcionaris amb la qualificació corresponent.
—10 La Direcció General de Recursos Humans, d’acord amb l’acta de la comissió
qualificadora, comunicarà als funcionaris en
pràctiques declarats no aptes aquesta circumstància, i obrirà un termini de deu dies
per presentar al·legacions, d’acord amb el
que estableix l’article 79 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú. Transcorregut aquest
termini, la directora general de Recursos
Humans dictarà la resolució que es trametrà a la comissió qualificadora afectada i a
l’interessat.
Els funcionaris en pràctiques declarats no
aptes podran repetir, per una única vegada,
en el següent curs escolar, la fase de pràctiques en els termes que estableix la base
11.3 de la Resolució ENS/3395/2002, de 19
de novembre.
—11 La comissió donarà per acabades les
seves actuacions en el moment en què hagin
estat qualificats tots els funcionaris en pràctiques.
L’acta de qualificació de les pràctiques
haurà de ser tramesa a la Direcció General
de Recursos Humans abans del 30 de maig
de 2004, amb les excepcions que es puguin derivar del que estableix el punt següent.
—12 Amb data 1 d’abril de 2004 hauran
finalitzat la fase de pràctiques els funcionaris en pràctiques que hagin estat en servei
actiu en el cos durant un període superior o
igual a sis mesos i amb un període d’avaluació mínim de tres mesos. Si hi ha hagut
absències justificades d’algun aspirant,
aquest període s’haurà de completar fins als
tres mesos abans que la comissió emeti la
seva qualificació.
Els funcionaris en pràctiques que el dia 1
d’abril de 2004 hagin estat en actiu en el
cos durant un temps inferior a sis mesos o
que no hagin realitzat el període d’avaluació mínim de tres mesos, hauran de completar tant el període mínim de sis mesos
en servei actiu com el d’avaluació mínim de
tres mesos abans de ser avaluats. La seva

qualificació es formalitzarà tan bon punt
s’hagin completat els períodes esmentats.
A aquests efectes, la comissió es considerarà constituïda amb caràcter permanent
fins que hagin avaluat els funcionaris en
pràctiques. En qualsevol cas, les seves
actuacions finalitzaran el 31 d’agost de
2004.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la directora general de Recursos
Humans o davant la consellera d’Ensenyament en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 30 de juliol de 2003
Mercè Terradellas i Vilaró
Directora general de Recursos Humans

—2 Objectiu
Les proves d’accés als ensenyaments de
tècnic o tècnica d’esport en les especialitats dels esports de muntanya i escalada
tenen per objectiu que les persones aspirants demostrin que posseeixen la condició
física i les destreses específiques per poder
cursar amb aprofitament els ensenyaments
als quals volen accedir.
—3 Sol·licituds i requisits d’inscripció
3.1 La sol·licitud d’inscripció, que haurà de contenir les dades especificades a
l’annex 1 d’aquesta Resolució, s’ha de presentar en el centre on es vol realitzar la
prova, durant el període comprés entre els
dies 8 i 17 de setembre.
3.2 Els centres autoritzats per a la organització i la realització de les proves específiques d’accés són els que es detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
3.3 Les persones que vulguin realitzar
qualsevol de les proves específiques d’accés que es convoquen en aquesta Resolució hauran de tenir 16 anys o bé complir-los
durant l’any 2003.

(03.211.121)

RESOLUCIÓ ENS/2439/2003, de 24 de juliol, per la qual es convoca la realització de
diferents proves específiques d’accés als
ensenyaments de règim especial de tècnic
o tècnica d’esport en les especialitats dels
esports de muntanya i escalada.
El Reial decret 318/2000, de 3 de març,
que estableix els títols de tècnic d’esport i
tècnic superior d’esport en les especialitats
dels esports de muntanya i escalada, aprova els ensenyaments mínims corresponents,
regula les proves específiques d’accés a
aquests ensenyaments, i exigeix, per poder
accedir-hi, a més de la titulació corresponent, la superació d’una prova específica.
El Decret 169/2002, d’11 de juny, que estableix l’ordenació general dels ensenyaments de règim especial que condueixen a
les titulacions oficials de tècnic d’esport i
tècnic superior d’esport, especifica que serà
el Departament d’Ensenyament qui convocarà les proves específiques d’accés a
aquests ensenyaments.
Atès que la superació de les proves esmentades és un requisit per a l’accés a
aquests ensenyaments i que correspon al
Departament d’Ensenyament regular l’aplicació i la inspecció de les proves d’accés
de caràcter específic,

Resolc:
—1 Convocatòria
Convocar les proves específiques d’accés al grau mitjà dels ensenyaments de
règim especial de tècnic o tècnica d’esport
en les especialitats dels esports de muntanya i escalada següents:
Primer nivell d’excursionisme.
Segon nivell de tècnic d’esport en descens de barrancs.
Segon nivell de tècnic d’esport en muntanya mitjana.
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—4 Tribunal avaluador
4.1 Per a cadascuna de les proves específiques, la Direcció General de Formació
Professional designarà un tribunal avaluador, que tindrà com a funció organitzar-les
i desenvolupar-les, i estarà format per:
a) Un president o una presidenta, que
serà el director o la directora del centre que
realitza la prova, i tindrà com a funció garantir-ne el correcte desenvolupament.
b) Un secretari o una secretària, que serà
un funcionari o una funcionària del Departament d’Ensenyament i tindrà com a funció estendre les actes del desenvolupament
de la prova i certificar que s’adapten al que
s’estableix en aquesta Resolució.
c) Tres avaluadors que compleixin els requisits de titulació o certificació establerts
en els punts 3.6 i 3.7 de l’annex II i en el
punt 5 de l’annex VI del Reial decret 318/
2000, de 3 de març, que tindran com a
funció realitzar la valoració de les actuacions de les persones aspirants.
4.2 El tribunal podrà comptar amb la
participació d’assessors o assessores i
personal de suport per a l’organització i el
control de les proves.
4.3 Per tal de regular la indemnització
corresponent al personal que depèn del Departament d’Ensenyament, els tribunals
estaran inclosos dins la categoria tercera,
als efectes que preveu el Decret 201/1993,
de 27 de juliol, de modificació del Decret
337/1988, de 17 d’octubre, de regulació i
actualització d’indemnitzacions per raó de
serveis a la Generalitat de Catalunya, i de
revisió dels imports de determinades indemnitzacions.
4.4 Durant la realització de les proves
hauran de ser-hi presents, en tot moment,
com a mínim, tres membres del tribunal.
4.5 Abans de l’inici de la prova i durant
el seu desenvolupament, els membres del
tribunal podran comprovar la identitat dels
o de les aspirants.
4.6 Amb una antelació no inferior a deu
dies a la realització de les proves es publicarà la composició específica de cadascun

Full de disposicions i actes administratius

dels tribunals en el tauler d’anuncis dels
centres detallats a l’annex 2 d’aquesta
Resolució, als efectes del que disposen 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.
—5 Calendari
Les proves específiques d’accés es desenvoluparan entre els dies 2 i 5 d’octubre
de 2003 i es podran dur a terme en una o
més jornades, en funció dels o de les aspirants inscrits o inscrites i les condicions meteorològiques.
—6 Contingut i qualificació de la prova
6.1 El contingut i els criteris d’avaluació
de cadascuna de les proves específiques
d’accés es detalla a l’annex 3 de la present
Resolució.
6.2 El tribunal qualificarà els continguts
de cadascuna de les parts de la prova,
d’acord amb el que s’estableix a l’annex 3
de la present Resolució.
En la qualificació final de la prova s’utilitzaran els termes “apte/a” o “no apte/a”. Per
assolir la qualificació d’apte o apta, els o
les aspirants hauran de superar les dues
parts que componen la prova.
—7 Publicació dels resultats
Cada tribunal farà pública amb una antelació mínima de 48 hores la data de la publicació provisional dels resultats. Els resultats definitius, un cop resoltes les possibles
reclamacions, constaran en una acta que es
farà pública no més tard del dia 17 d’octubre
de 2003 i posteriorment s’arxivarà en el centre. D’aquesta acta, s’enviarà una còpia a la
Direcció General de Formació Professional.
—8 Reclamacions
8.1 Les reclamacions contra la qualificació final es presentaran per escrit en el
registre del centre on s’hagi fet la inscripció
a la prova durant els tres dies hàbils següents al de la publicació dels resultats.
L’endemà del darrer dia del termini de presentació de reclamacions, el tribunal es reunirà per examinar-les i resoldre-les i en publicarà el resultat el dia hàbil següent. De la
reunió, s’aixecarà l’acta corresponent. Als
únics efectes de les reclamacions, el dissabte no es considerarà dia hàbil.
8.2 Al peu de la llista de publicació del
resultat de les reclamacions s’indicarà el
termini i l’òrgan davant del qual es podrà
presentar la reclamació.
8.3 La persona interessada podrà reiterar la seva reclamació davant la Direcció
General de Formació Professional, per mitjà d’un escrit presentat a la delegació territorial corresponent a través de la direcció
del centre, en el termini de deu dies hàbils
a partir de l’endemà de la publicació del resultat de les reclamacions.
El director o la directora trametrà a la delegació territorial les reclamacions que rebi,
juntament amb la còpia de la primera reclamació i la còpia de l’acta de la reunió de la
comissió avaluadora en la qual s’hagi estudiat la reclamació, la còpia de les proves
realitzades per la persona aspirant i qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a instància de la persona interessada,
consideri pertinent d’adjuntar-hi.

Un cop informades per la Inspecció, la delegació territorial trametrà les reclamacions
abans de deu dies a la Direcció General de
Formació Professional amb tota la documentació i l’informe de la Inspecció d’Ensenyament. La Direcció General de Formació
Professional les resoldrà abans de deu dies,
amb notificació a la persona interessada.
—9 Efectes i validesa de la prova
9.1 La superació de les proves específiques d’accés als ensenyaments de règim
especial de tècnic o tècnica d’esport en les
especialitats dels esports de muntanya i
escalada només faculta per formalitzar la
matrícula en un centre que ofereixi els ensenyaments corresponents, sempre que es
compleixin els altres requisits d’accés.
9.2 La superació de les proves específiques d’accés no significa, per si mateixa,
que es garanteixi ni s’adquireixi el dret a una
plaça escolar.
9.3 Les proves específiques d’accés superades tindran una validesa de divuit mesos, comptats a partir de la data de finalització. Les persones interessades podran
sol·licitar el certificat de superació de la prova, que expedirà el secretari o la secretària
del tribunal nomenat per desenvolupar-la.
—10 Inspecció
La Inspecció d’Ensenyament serà responsable de l’assessorament, coordinació i realització de les proves, així com de la supervisió de la proposta de components de
les comissions avaluadores. A aquest efecte, cada delegació territorial farà les previsions oportunes.
—11 Conservació de la documentació
La direcció del centre on es realitza la prova d’accés conservarà durant un període de
tres mesos la documentació generada durant la realització.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 24 de juliol de 2003
Maria Rosa Fortuny i Torroella
Directora general de Formació Professional

ANNEX 1
Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés als
ensenyaments de règim especial de tècnic
o tècnica d’esport en (indicar el nivell i l’especialitat)
1. Dades personals:
Nom i cognoms.
Lloc i data de naixement.
Document nacional d’identitat/passaport.
Adreça.
Codi postal.
Municipi.
Telèfon.
Adreça electrònica.
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2. Adjunto a la sol·licitud la fotocòpia
compulsada del DNI o del passaport.
3. Sol·licito:
Que se m’admeti la inscripció a la prova
específica d’accés als ensenyaments de (indicar el nivell i l’especialitat) en la convocatòria oberta per la Resolució ENS/2439/
2003, de 24 de juliol.
(Localitat i data)
(Signatura)
President o presidenta del tribunal de les
proves específiques d’accés als ensenyaments de tècnic o tècnica d’esports en (indicar el nivell i l’especialitat).

ANNEX 2
Llocs d’inscripció a la prova
Naut Aran: EFTE de grad miei e superior
dera Val d’Aran 25008467.
Alberg era Garona (25598), Salardú. Tel.:
973.64.45.95.
Centre públic.
Barcelona: CFTE Escola Pia de Catalunya
08061646.
C. Immaculada, 25-35 (08017). Tel.:
93.212.09.08.
Centre privat.

ANNEX 3
Contingut i avaluació de la prova
—1 Característiques generals de les proves
1.1 Les proves d’accés de cadascuna
de les especialitats i nivells que es convoquen en aquesta Resolució constaran de
dues parts:
La primera estarà formada per l’exercici
d’avaluació de la condició física.
La segona estarà formada per exercicis
que permetin avaluar les habilitats específiques.
1.2 El tribunal de la prova establirà els
itineraris, els temps de referència i l’ordre
de participació dels o de les aspirants mitjançant sorteig públic. Tot això es farà públic abans del començament de la prova.
1.3 Per establir el temps de referència
a què s’hauran d’ajustar els o les aspirants
en cada itinerari es tindrà en compte el
temps realitzat per una persona designada
pel tribunal i s’incrementarà en un màxim
d’un 20 per 100. Segons les circumstàncies climatològiques, es podrà incrementar
novament el temps.
1.4 Per tal d’establir el temps de referència de la primera part de les proves específiques, es tindrà en compte el següent:
a) En les proves de primer nivell: que l’itinerari es realitzi mantenint una velocitat
mitjana de desplaçament de 4/5 km/h en
pla i de 400 a 500 m de desnivell per hora
en l’ascens.
b) En les proves de segon nivell: que l’itinerari es realitzi mantenint una velocitat de
5 km/h en pla i de 500 m de desnivell per
hora en l’ascens.
—2 Proves d’accés al primer nivell de grau
mitjà
2.1 Primera part.
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a) Objectiu:
Valoració de la condició física.
b) Contingut:
Recórrer un itinerari de terreny variat de
muntanya, de 1.500 m de desnivell positiu
acumulat, en el temps establert pel tribunal
i transportant una motxilla carregada amb
10 kg de pes.
c) Avaluació:
Aquesta primera part se superarà quan
l’aspirant hagi finalitzat el recorregut en el
temps establert pel tribunal.
2.2 Segona part.
a) Objectiu:
Valoració de les habilitats específiques.
b) Contingut:
L’aspirant haurà de carregar una motxilla
de 10 kg de pes i completar en el temps
establert pel tribunal tres itineraris de les
següents característiques:
Recorregut senyalitzat d’herba d’una longitud mínima de 50 m.
Recorregut senyalitzat de tartera d’una
longitud mínima de 50 m.
Recorregut senyalitzat per un pendent
amb ressalts de roca d’una longitud mínima
de 50 m.
c) Avaluació:
Aquesta segona part se superarà quan
l’aspirant hagi realitzat els tres recorreguts
sense haver patit cap caiguda i en els temps
establerts pel tribunal.
—3 Proves d’accés al segon nivell de grau
mitjà
3.1 Primera part (comuna per a totes les
especialitats dels esports de muntanya i escalada).
a) Objectiu:
Valoració de la condició física.
b) Contingut:
Recórrer, en el temps establert pel tribunal i transportant una motxilla amb 10 kg
de pes, un itinerari de muntanya de terreny
variat, de 1.500 m de desnivell positiu acumulat.
c) Avaluació:
Aquesta primera part se superarà quan
l’aspirant hagi completat l’itinerari en el
temps establert pel tribunal.
3.2 Segona part.
3.2.1 Específica per a l’especialitat de
descens de barrancs.
a) Objectiu:
Valoració de les habilitats especifiques.
b) Continguts:
Completar un recorregut equipat, de V
grau de dificultat, d’una longitud mínima de
20 metres, en el temps establert pel tribunal. En cas de caiguda, l’aspirant haurà de
començar de nou tot l’itinerari, actuant com
a primer o primera de cordada.
Nedar 100 metres en aigües tranquil·les
o vives, amb vestit de neoprè d’un màxim
de 7 mm de gruix, en un temps determinat.
Submergir-se a una profunditat de 2,5
metres, utilitzant la tècnica adequada, amb
vestit de neoprè.
Realitzar un descens de barrancs en terreny variat, que inclogui marxa, desgrimpada i ràpel convencional, en el temps establert pel tribunal.
c) Avaluació:
Aquesta segona part se superarà quan
l’aspirant hagi:

Finalitzat el recorregut en escalada a vista en el temps establert.
Nedat en superfície la distància requerida en el temps establert.
Realitzat la immersió sense nedar, al primer intent, sense saltar i amb el gest tècnic
correcte.
Finalitzat el descens del barranc en el
temps establert sense haver caigut més de
tres vegades. Cada nova sortida del circuit
establert es penalitzarà incrementant el
temps obtingut per l’aspirant amb un 5%
del temps establert pel tribunal.
Utilitzar correctament només el material
tècnic específic de cada especialitat esportiva, i en la quantitat suficient.
3.2.2 Específica per a l’especialitat de
muntanya mitjana.
a) Objectiu:
Valoració de les activitats específiques.
b) Continguts:
Completar 5 itineraris en el temps establert
pel tribunal per a cadascun amb una motxilla carregada amb 10 kg de pes. Els itineraris tindran les següents característiques:
Recorregut d’herba senyalitzat, de 50 metres de longitud mínima.
Recorregut per tartera senyalitzat, de 50
metres de longitud mínima.
Recorregut amb ressalt rocós senyalitzat,
de 50 metres de longitud mínima.
Recorregut de pendent nevat senyalitzat,
de 50 metres de longitud mínima.
Recorregut d’orientació amb un mínim de
6 balises i de 12 km de recorregut mitjà en
distància reduïda. L’aspirant haurà de passar per totes les balises del recorregut.
c) Avaluació:
Aquesta segona part de les proves se superarà quan l’aspirant hagi realitzat els 5
itineraris en el temps establert. Cada sortida de l’itinerari marcat serà penalitzada incrementant el temps obtingut per l’aspirant
amb un 5% del temps establert pel tribunal.
(03.205.055)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de servei (exp. 1239/03).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions, Secció de Subministraments i Contractacions.
c) Número d’expedient: 1239/03.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: lloguer d’una
tractora per al Bus de les Professions.
b) Termini d’execució: de l’1 d’octubre de
2003 fins al 30 de setembre de 2005.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import mensual: 6.070,00 euros (IVA inclòs).
Import total màxim: 97.120,00 euros (IVA
inclòs) i desglossat en les anualitats.
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Any 2003: 18.210,00 euros, IVA inclòs
(octubre, novembre i desembre).
Any 2004: 48.560,00 euros, IVA inclòs
(gener, febrer, març, abril, maig, octubre,
novembre i desembre).
Any 2005: 30.350,00 euros, IVA inclòs
(gener, febrer, març, abril i maig).
—5 Garanties
Provisional: es dispensa d’acord amb l’article 35.1.c, del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 9, categoria A.
Grup R, subgrup 1, categoria A.
—7 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Ensenyament,
Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 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 presentació de proposicions.
—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. 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: 14.00 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, Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió 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.
—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Ensenyament,
Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins el següent
dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions
per correu, es comunicarà oportunament als
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interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—10 Despeses d’anunci: l’import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 30 de juliol de 2003
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(03.212.083)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de gestió de servei públic (exp. 1538/03).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions, Secció de Subministraments i Contractacions.
c) Número d’expedient: 1538/03.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: gestió de servei públic del transport escolar d’alumnes a
centres d’educació especial de Barcelona i
rodalies:
Lot 1: Servei 26: CPEE Folch i Camarasa.
Servei 27: CPEE Folch i Camarasa.
Servei 28: CPEE Folch i Camarasa.
Lot 2: Servei 33: CEE Auxilia.
Servei 34: CEE Auxilia.
Servei 35: CEE Auxilia.
b) Termini d’execució: des del 15 de setembre de 2003 fins el 31 de desembre de
2005.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import total: 499.727,00 euros (IVA inclòs,
excepte els imports dels serveis amb vehicles adaptats), desglossat en les següents
anualitats:
Any 2003: 79.529,00 euros (67 dies)
Any 2004: 210.099,00 euros (177 dies)
Any 2005: 210.099,00 euros (177 dies)
Import total per lots:
Lot 1: 228.182,00 euros, desglossat en
les següents anualitats:
Any 2003: 36.314,00 euros.
Any 2004: 95.934,00 euros.
Any 2005: 95.934,00 euros.
Lot 2: 271.545,00 euros, desglossat en
les següents anualitats:
Any 2003: 43.215,00 euros.
Any 2004: 114.165,00 euros.
Any 2005: 114.165,00 euros.
—5 Garanties
Provisional: 9.994,54 euros. Per lots: lot
1: 4.563,64 euros; lot 2: 5.430,90 euros.
Definitiva: 4% de l’import dels lots adjudicats.

—6 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Ensenyament,
Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 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 presentació de proposicions.
—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. 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: 14.00 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, Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió 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: 5 de setembre de 2003.
En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci
anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 30 de juliol de 2003
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(03.212.098)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte de servei (exp. 1643/03).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci816

ons, Secció de Subministraments i Contractacions.
c) Número d’expedient: 1643/03.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei connectivitat BGP-4 en els protocols Ipv4 i Ipv6 per
a la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC).
b) Termini d’execució: des l’1 de setembre de 2003 fins al 31 d’agost de 2004.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.
—4 Pressupost de licitació
Import mensual : 12.600,00 euros IVA inclòs.
Import total: 151.200,00 euros (IVA inclòs), desglossat en les següents anualitats:
Any 2003: 50.400,00 euros, IVA inclòs.
Any 2004: 100.800,00 euros, IVA inclòs.
—5 Garanties
Provisional: no s’exigeix d’acord amb
l’article 35.1.c del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup III, subgrup 3, categoria A.
Grup V, subgrup 4, categoria A.
—7 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Ensenyament,
Registre General.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 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 presentació de proposicions.
—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. 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: 14.00 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, Registre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7
d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió 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.
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e) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Ensenyament,
Serveis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acabament
del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d’obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins el següent dia hàbil.
En el cas que es presentin proposicions per
correus, es comunicarà oportunament als interessats la data d’obertura de proposicions.
e) Hora: 10 h.
—10 Despeses d’anunci: l’import de
l’anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
Barcelona, 31 de juliol de 2003
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(03.213.007)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudicació d’un contracte d’obres.
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Inversions i Contractacions.
—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: obres d’instal·lació fotovoltaica a l’IES Narcís Oller, de
Valls, i a l’IES Baix Penedès, del Vendrell (exp.
1047/03).
b) Termini d’execució: 1,5 mesos.
—3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert.
c) Forma d’adjudicació: concurs.

d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.
—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al DOGC. 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) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula novena del plec de
clàusules administratives particulars.
c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament
d’Ensenyament.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
Les proposicions també es poden trametre per correu dins el termini d’admissió. En
aquest cas, caldrà justificar la data d’imposició de la tramesa a l’oficina de correus i
anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama
durant el mateix dia.
d) Termini durant el qual el licitador està
obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos
des de l’obertura pública de les ofertes.
e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.
—9 Obertura de les proposicions:
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la finalització del termini de presentació de proposicions.
e) Hora: 10 hores.
—10 Despeses de l’Anunci: l’import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
—11 Pàgina web on hi ha la informació relativa a la convocatòria i on es poden obtenir els plecs: http://www.gencat.es/ense/
ense_lici.html.
Barcelona, 31 de juliol de 2003
Ramon Farré i Roure
Secretari general
(03.212.082)

—4 Pressupost base de licitació: 61.154,54
euros (IVA inclòs).
—5 Garanties
Provisional: es dispensa d’acord amb l’article 35.1.c, del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.
—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup I, subgrup 9, categoria A. La seva presentació es potestativa i
únicament a efectes de dispensa de l’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica de l’empresa.
—7 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, planta 3c.
c) Codi postal i localitat: 08021 Barcelona.

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2003, per la
qual es convoca concurs públic entre els
centres docents públics d’educació primària de Catalunya, per participar en projectes
d’innovació en el camp de l’ensenyamentaprenentatge de les llengües estrangeres.
L’actual currículum de l’àrea de llengües
estrangeres a l’educació primària pretén la
progressió-adquisició de la competència
comunicativa de l’alumnat en aquesta àrea,
per la qual cosa es vol continuar potenciant
la realització de projectes d’innovació que
afavoreixin un contacte més gran de l’alumnat amb les llengües estrangeres.
El Govern de la Generalitat impulsa decididament la millora de l’ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres a l’ensenyament de règim general, per la qual
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cosa està duent a terme el projecte Orator.
Aquest projecte incideix tant en aquells
aspectes de caràcter general vinculats amb
el desenvolupament ordinari de les classes
com en la potenciació de projectes i activitats complementàries que afavoreixen l’ús i
el coneixement de les llengües estrangeres.
En el marc d’aquest projecte, el Departament d’Ensenyament vol impulsar, a través
d’un concurs públic, que els centres públics
d’educació primària de Catalunya desenvolupin projectes específics encaminats a
millorar la qualitat de l’ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres, per la
qual cosa,

Resolc:
Article 1
Convocar concurs públic entre els centres docents públics d’educació primària de
Catalunya dependents del Departament
d’Ensenyament per a la participació en projectes d’innovació en el camp de l’ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres.
Article 2
Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria de concurs públic i que són
les que consten en l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Barcelona, 4 d’agost de 2003
Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació i Innovació
Educativa

ANNEX 1
Bases
1. Aquest concurs públic té com a objectiu millorar la competència lingüística en
llengües estrangeres dels alumnes, mitjançant la participació dels centres en alguna
de les modalitats dels projectes d’innovació previstos en aquesta convocatòria. La
durada dels projectes serà de dos cursos
acadèmics (2003-2004 i 2004-2005), i se
seleccionaran quaranta centres.
2. Es poden acollir a aquesta convocatòria els centres docents públics d’educació primària de Catalunya dependents del
Departament d’Ensenyament que vulguin
participar en projectes d’innovació en les
modalitats previstes en aquesta Resolució.
També poden acollir-se a aquesta convocatòria, tot i que no es consideraran prioritaris, els centres que hagin estat seleccionats en convocatòries anteriors de
projectes d’innovació, sempre que presentin un projecte nou. No poden acollir-s’hi
els centres que tinguin un projecte vigent,
seleccionat a l’empara de la convocatòria
feta per resolució de 16 de juliol de 2002
(Full de disposicions núm. 919, any XX,
juliol de 2002).
3. Els centres només poden presentar
una sol·licitud per a una de les modalitats
següents:
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Modalitat 1. Implementació d’aspectes
innovadors en la introducció d’una llengua
estrangera en el primer cicle de l’educació
primària.
Modalitat 2. Millora de la qualitat de l’ensenyament de la llengua estrangera en els
cicles segon i tercer de l’educació primària.
Modalitat 3. Introducció d’una segona
llengua estrangera en el tercer cicle de l’educació primària.
4. Els centres docents públics d’educació primària que es presentin a aquesta convocatòria han de complir els requisits especificats a continuació, segons la modalitat
del projecte al qual optin:
Modalitat 1: Implementació d’aspectes
innovadors en la introducció d’una llengua
estrangera en el primer cicle de l’educació
primària.
Àmbit: centres públics que introdueixin
una llengua estrangera en el primer cicle de
l’educació primària.
Requisits:
Els centres que ho sol·licitin han d’haver
iniciat l’experiència anteriorment, o durant
el curs 2003-2004, implementant algun aspecte innovador (treball amb grup reduïts,
treball per projectes, tractament interdisciplinari, etc.)
El projecte l’ha d’aprovar el consell escolar del centre.
Han de tenir professorat especialista definitiu i/o hi ha d’haver el compromís del
centre de donar continuïtat al projecte.
Han de preveure una dedicació horària
mínima d’1 hora 30 minuts setmanals, distribuïda en dues sessions o més.
Han d’haver obtingut resultats satisfactoris en les competències bàsiques de català i castellà.
Han d’assumir el compromís de continuïtat de l’experiència per a cada grup d’alumnes que la comenci.
Modalitat 2: Millora de la qualitat de l’ensenyament de la llengua estrangera en els
cicles segon i tercer.
Àmbit: centres públics amb un pla específic d’actuació per a la millora de l’ensenyament de la llengua estrangera en els
cicles segon i tercer de l’educació primària
(per exemple: augment d’hores impartides
setmanalment, organització del treball en
grups reduïts, organització de tallers interdisciplinaris, creació d’una aula, integració
de les TIC, etc.).
Requisits:
El projecte l’ha d’aprovar el consell escolar.
Han de tenir professorat especialista definitiu i/o hi ha d’haver el compromís del
centre de donar continuïtat al projecte.
Han de tenir elaborat el segon nivell de
concreció de l’àrea.
Han d’assumir el compromís de continuïtat de l’experiència per a cada grup d’alumnes que la comenci.
Modalitat 3: Introducció d’una segona
llengua estrangera al tercer cicle de l’educació primària.
Àmbit: centres públics que vulguin oferir
en el curs 2003-2004, o que ja l’ofereixin,
una segona llengua estrangera al tercer cicle.
Requisits:
El projecte l’ha d’aprovar el consell escolar.

Han de tenir professorat especialista definitiu amb capacitació o que pugui acreditar un bon coneixement de la llengua.
Han de preveure una dedicació horària
mínima d’1 hora setmanal.
Han d’assumir el compromís de continuïtat de l’experiència per a cada grup d’alumnes que la comenci.
5. Els centres públics d’educació primària que es vulguin acollir a aquesta convocatòria han de presentar una sol·licitud,
segons el model que figura en l’annex 2
d’aquesta Resolució, que es pot trobar a
http://www.xtec.es/crle/orator/01.htm, i han
d’adjuntar la documentació següent:
a) Projecte, amb el vistiplau del director/a
del centre, que inclogui:
Títol
Justificació del projecte: objectius
Concreció de les propostes d’innovació
Professorat que durà a terme el projecte
Organització de l’àrea: nombre d’alumnes, nivell, horari, grups
b) Certificat de l’acta de la sessió del
consell escolar en la qual s’aprova el projecte d’innovació
c) Compromís escrit del director/a del
centre i del professorat implicat de garantir
la continuïtat del projecte durant els dos
cursos acadèmics de durada (2003-2004 i
2004-2005)
d) Documentació acreditativa dels requisits propis de cadascuna de les modalitats
6. Les sol·licituds subscrites pel director/a del centre s’han d’adreçar al director
general d’Ordenació i Innovació Educativa
i s’han de presentar al Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226, 08021
Barcelona), ja sigui directament o bé per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administ r a c i o n s p ú b l i q u e s i d e l p ro c e d i m e n t
administratiu comú.
Si la sol·licitud es presenta a les oficines
de correus, s’ha de fer en sobre obert, per
tal que el funcionari de correus pugui datarla i segellar-la abans de certificar-la.
El termini de presentació de sol·licituds
es tanca el 15 d’octubre de 2003.
7. Els criteris per a la selecció de les sol·licituds són els següents:
a) Grau d’adequació als aspectes estipulats per a cadascuna de les modalitats i qualitat del projecte.
b) Distribució equitativa per delegacions
territorials segons els projectes presentats.
c) Priorització dels centres que no hagin
estat seleccionats a l’empara de convocatòries de projectes d’innovació fetes per resolucions anteriors.
8. Per tal de donar suport al desenvolupament dels projectes, els centres seleccionats rebran formació i assessorament didàctic del Departament d’Ensenyament.
9. El director general d’Ordenació i Innovació Educativa resoldrà aquesta convocatòria, a proposta d’una comissió avaluadora formada per les persones següents:
La directora del Centre de Recursos de
Llengües Estrangeres, que en serà la presidenta.
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Un/a inspector/a de l’àrea de llengua
designat a proposta de la Subdirecció General de la Inspecció.
Un/a inspector/a de l’àrea de llengües
estrangeres designat a proposta de la Subdirecció General de la Inspecció.
Dos professors o professores del Centre
de Recursos de Llengües Estrangeres designats a proposta de la directora del Centre, un dels quals actuarà de secretari.
La comissió podrà demanar als centres
la documentació addicional i els aclariments
que consideri oportuns.
La comissió elevarà la proposta de resolució al director general d’Ordenació i Innovació Educativa en el termini de 20 dies
hàbils a comptar de l’endemà de la data de
finalització del termini de presentació de
sol·licituds.
10. La Resolució que aprovi els projectes seleccionats es notificarà a les persones interessades.
En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos des de la finalització del termini de
presentació de les sol·licituds.
11. Els materials que puguin ser elaborats en el desenvolupament dels projectes
objecte d’aquesta convocatòria seran propietat del Departament d’Ensenyament, el
qual els podrà publicar, així com efectuarne la difusió, sens perjudici del que disposa el text refós de la Llei de la propietat
intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril.
Els autors, amb l’autorització prèvia del
Departament d’Ensenyament, podran publicar els materials sempre que es faci menció
expressa que formen part d’un projecte
d’innovació en el camp de l’ensenyamentaprenentatge de les llengües estrangeres
impulsat des del Departament d’Ensenyament.
12. La participació en aquests projectes
tindrà la consideració d’activitat d’innovació educativa, i la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa n’emetrà el certificat corresponent.
A efectes del que preveu l’article 4 de
l’Ordre de 4 de novembre de 1994 sobre
procediment de reconeixement dels estadis
de promoció als funcionaris de carrera docents no universitaris (DOGC núm. 1979, de
30.11.1994), aquesta acreditació es valora
en mig crèdit d’innovació per any.
13. Els centres seleccionats hauran de
presentar a la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa la documentació
següent:
- El mes de juny de 2004 i el mes de juny
de 2005, el certificat del director/a del centre on es faci constar el nom, cognoms i DNI
del professorat que ha participat en l’experiència d’innovació.
- El mes de juny de 2005, l’original dels
materials elaborats, si escau, i la memòria
del projecte.
14. El Centre de Recursos de Llengües
Estrangeres, en finalitzar cada curs escolar,
elaborarà un informe que indiqui si el projecte s’ha dut a terme satisfactòriament,

Núm. 966

complint tots els requisits: formació i implementació
15. Informe de la Inspecció d’Ensenyament amb una valoració de la incidència de
l’experiència en la pràctica educativa i dels
casos que consideri que no són creditors
de certificat, si n’hi ha.

ANNEX 2
Full de sol·licitud
Dades del projecte
Modalitat
Títol
Idioma
Curs/cicle educatiu d’implementació del
projecte
Breu resum del projecte
Dades del centre docent
Nom del centre
Codi del centre

NIF del centre

Adreça

Municipi

Dades bancàries
Codi de l’entitat

Dígits de control
CP

Municipi
Telèfon

Fax

Resolc:
Article 1
Convocar concurs públic entre els centres docents públics d’educació secundària dependents del Departament d’Ensenyament per a la participació en projectes
d’innovació en el camp de l’ensenyamentaprenentatge de les llengües estrangeres.
Article 2
Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria de concurs públic i que
consten en l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Barcelona, 4 d’agost de 2003
Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació i Innovació
Educativa

Annex 1
Bases

Núm. de compte
Adreça

nentatge de les llengües estrangeres, per la
qual cosa,

Adreça electrònica

Dades del professorat
Nom
Cognoms
NIF
Adreça electrònica
Situació administrativa

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2003, per la
qual es convoca concurs públic entre els
centres docents públics d’educació secundària de Catalunya per participar en projectes d’innovació en el camp de l’ensenyament-aprenentatge de les llengües
estrangeres.
Un dels objectius de l’ensenyament obligatori és aconseguir que els alumnes d’educació secundària obligatòria i de batxillerat
assoleixin un bon nivell de competència lingüística en llengua estrangera.
El govern de la Generalitat impulsa decididament la millora de l’ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres a l’ensenyament de règim general, per la qual
cosa està duent a terme el projecte Orator.
Aquest projecte incideix tant en aquells
aspectes de caràcter general vinculats amb
el desenvolupament ordinari de les classes,
com en la potenciació de projectes i activitats complementàries que afavoreixen l’ús i
el coneixement de les llengües estrangeres.
En el marc d’aquest projecte, el Departament d’Ensenyament vol impulsar, a través
d’un concurs públic, que els centres públics
d’educació secundària de Catalunya desenvolupin projectes específics encaminats
a millorar la qualitat de l’ensenyament-apre-

1. Aquest concurs públic té com a objectiu millorar la competència lingüística en
llengües estrangeres dels alumnes, mitjançant la participació dels centres en alguna
de les modalitats de projectes d’innovació
previstos en aquesta convocatòria. La durada dels projectes serà de dos cursos acadèmics (2003-2004 i 2004-2005), i se seleccionaran fins a quaranta centres.
2. Es poden acollir a aquesta convocatòria els centres docents públics d’educació secundària de Catalunya dependents del
Departament d’Ensenyament que vulguin
participar en projectes d’innovació per millorar la qualitat de l’ensenyament de la llengua estrangera a l’ensenyament secundari
obligatori i els ensenyaments de batxillerat,
en les modalitats previstes en aquesta Resolució.
També poden acollir-se a aquesta convocatòria, tot i que no es consideraran prioritaris, els centres que hagin estat seleccionats en convocatòries anteriors, sempre que
presentin un projecte nou. No poden acollir-s’hi els centres que estiguin portant a
terme projectes seleccionats a l’empara de
la convocatòria feta per Resolució de 16 de
juliol de 2002 (Full de disposicions núm. 919,
any XX, juliol de 2002).
3. Els centres només podran presentar
una sol·licitud per a una de les modalitats
següents:
Modalitat 1. Ensenyament d’alguna altra
matèria del currículum en llengua estrangera.
Modalitat 2. Integració de les tecnologies
a l’aula de llengua estrangera.
Modalitat 3. Organització d’espais diversificats a l’aula de llengua estrangera.
4. Els centres hauran de complir els requisits següents:
Modalitat 1: Centres públics que vulguin
impartir, o que ja estiguin impartint, continguts d’alguna matèria del currículum en llen819

gua estrangera i que es comprometin a oferir
un mínim de 35 hores a l’ESO, o de 70 hores
al batxillerat.
El projecte haurà d’estar elaborat en estreta col·laboració entre el professorat de
llengües estrangeres i el de les àrees implicades. Aquests darrers hauran d’acreditar
un nivell de competència lingüística equivalent al Certificat d’Aptitud de l’escola oficial
d’idiomes.
Modalitat 2: Centres públics que vulguin
integrar, o que ja estiguin integrant, al currículum de llengua estrangera recursos tecnològics que afavoreixin l’ús d’estratègies
per al tractament de la informació, com ara
la metodologia basada en el treball per projectes, i/o el desenvolupament d’estratègies de la comunicació en projectes de col·laboració.
El projecte se centrarà en un curs o cicle
educatiu.
Modalitat 3: Centres públics que hagin
creat, o vulguin crear, espais i materials
d’aprenentatge diversificats, integrats en la
programació, que afavoreixin l’autonomia
dels alumnes i el tractament de la diversitat.
El projecte se centrarà en un curs o cicle
educatiu.
5. Els centres públics d’educació secundària que es vulguin acollir a aquesta convocatòria hauran de presentar una sol·licitud, segons el model que figura en l’annex
2 d’aquesta Resolució, que es pot trobar a
http://www.xtec.es/crle/orator/01.htm, i
hauran d’adjuntar la documentació següent:
a) Projecte, amb el vistiplau del/de la
director/a del centre, que inclogui:
Títol i un resum breu del projecte
Cicle i curs d’implementació del projecte
Objectius i continguts específics del projecte
Temporització del desenvolupament del
projecte
Justificació. Criteris metodològics i d’avaluació, i explicació de com es coordinen les
propostes corresponents amb la programació. La justificació ha d’anar acompanyada
dels materials que ho exemplifiquin, si escau.
b) Certificat de l’acta de la sessió del
consell escolar, en la qual s’aprova el projecte d’innovació.
c) Compromís escrit del director/a del
centre i del professorat implicat de garantir
la continuïtat durant els dos cursos acadèmics de durada del projecte (2003-2004 i
2004-2005).
d) En el cas de la modalitat 1, acreditació de coneixement de l’idioma per part del
professorat implicat en l’experiència, excepte del de llengües estrangeres.
6. Les sol·licituds, subscrites pel director/a del centre, s’adreçaran al director general d’Ordenació i Innovació Educativa i es
presentaran al Departament d’Ensenyament
(Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona),
ja sigui directament o bé per qualsevol dels
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Quan la sol·licitud es presenti a les oficines de correus, es farà en sobre obert, per
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tal que el funcionari de correus pugui datarla i segellar-la abans de certificar-la.
El termini de presentació de sol·licituds
es tanca el 15 d’octubre de 2003.
7. Per a la selecció de les sol·licituds es
tindran en compte els criteris següents:
a) Objectius i fonamentació del projecte
b) Tasques d’aprenentatge per a l’adequació dels continguts
c) Enfocament metodològic
d) Grau d’innovació didàctica
Es prioritzaran els centres que no hagin
estat seleccionats a l’empara de convocatòries de projectes d’innovació fetes per resolucions anteriors.
8. Per tal de donar suport al desenvolupament dels projectes, els centres seleccionats rebran formació i assessorament didàctic del Departament d’Ensenyament.
9. El director general d’Ordenació i Innovació Educativa resoldrà aquesta convocatòria, a proposta d’una comissió avaluadora formada per les persones següents:
La directora del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres, que en serà la presidenta.
Un/a inspector/a de l’àrea de llengua
designat a proposta de la Subdirecció General de la Inspecció.
Un/a inspector/a de l’àrea de llengües
estrangeres designat a proposta de la Subdirecció General de la Inspecció.
Dos professors o professores del Centre
de Recursos de Llengües Estrangeres designats a proposta de la directora del Centre, un dels quals actuarà de secretari.
La comissió podrà demanar als centres
la documentació addicional i els aclariments
que consideri oportuns.
La comissió elevarà la proposta de resolució al director general d’Ordenació i Innovació Educativa en el termini de 20 dies
hàbils a comptar de l’endemà de la data de
finalització del termini de presentació de
sol·licituds.
10. La resolució que aprovi els projectes
seleccionats es notificarà als interessats.

En qualsevol cas, les sol·licituds presentades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini de sis
mesos des de la finalització del termini de
presentació de les sol·licituds.
11. Els materials que puguin ser elaborats en el desenvolupament dels projectes
objecte d’aquesta convocatòria seran propietat del Departament d’Ensenyament, el
qual els podrà publicar, així com efectuarne la difusió, sens perjudici del que disposa
el text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/
1996, de 12 d’abril.
Els autors, amb l’autorització prèvia del
Departament d’Ensenyament, podran publicar els materials sempre que es faci menció
expressa que formen part d’un projecte
d’innovació en el camp de l’ensenyamentaprenentatge de les llengües estrangeres
impulsat des del Departament d’Ensenyament.
12. La participació en aquests projectes
tindrà la consideració d’activitat d’innovació educativa, i la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa emetrà el certificat corresponent.
A efectes del que preveu l’article 4 de
l’Ordre de 4 de novembre de 1994 sobre
procediment de reconeixement dels estadis
de promoció als funcionaris de carrera docents no universitaris (DOGC núm. 1979, de
30.11.1994), aquesta acreditació es valora
en mig crèdit d’innovació per any.
13. Els centres seleccionats hauran de
presentar a la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa la documentació
següent:
El mes de juny de 2004 i el mes de juny
de 2005, el certificat del director/a del centre on es faci constar el nom, cognoms i DNI
del professorat que ha participat en l’experiència d’innovació.
El mes de juny de 2005, l’original dels
materials elaborats, si escau, i la memòria
del projecte.

14. El Centre de Recursos de Llengües
Estrangeres, en finalitzar cada curs escolar
elaborarà un informe que indiqui si el projecte s’està duent a terme satisfactòriament,
complint tots els requisits: formació i implementació.
15. La Inspecció d’Ensenyament, en finalitzar cada projecte presentarà a la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa un informe amb una valoració de la
incidència de l’experiència en la pràctica
educativa i dels casos que consideri que no
són creditors de certificat, si n’hi ha.

ANNEX 2
Full de sol·licitud
Dades del projecte
Modalitat
Títol
Idioma
Curs/cicle educatiu d’implementació del
projecte
Breu resum del projecte
Dades del centre docent
Nom del centre
Codi del centre
NIF del centre
Adreça
Codi postal Municipi Comarca
Telèfon
Fax
Adreça electrònica
Dades bancàries
Codi de l’entitat Nom de l’entitat
Codi de l’agència Dígits de control
Núm. de compte
Adreça
CP
Municipi
Telèfon Fax
Dades del professorat
NIF
Nom i cognoms
Adreça electrònica Assignatura (Mod. 1)
Situació administrativa
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