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RESOLUCIÓ  ENS/3356/2003, de 21
d’octubre, per la qual s’autoritza la modi-
f icació de l’autorització d’obertura del
centre docent privat Vidal i Barraquer, de
Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Vidal i Barraquer, de
Sabadell, en petició de modificació de l’au-
torització d’obertura per cessament pro-
gressiu de les activitats de l’etapa de l’edu-
cació secundària obligatòria, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ense-
nyaments de règim general no universitaris,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Vidal i Barraquer, de Sabadell, per cessa-
ment progressiu de les activitats de l’eta-
pa de l’educació secundària obligatòria, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.
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Sabadell, 21 d’octubre de 2003

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Núm. de codi: 08037279.
Denominació: Vidal i Barraquer.
Adreça: c. Antoni Llonch, 79
Titular: S. C. Centre d’Estudis Vidal i Barra-
quer.
NIF: G08647265.

S’autoritza el cessament progressiu d’ac-
tivitats de l’etapa de l’educació secundària
obligatòria d’acord amb el següent calen-
dari:

A la fi del curs 2002-2003 cessaran 2
unitats.

A la fi del curs 2003-2004 cessarà 1
unitat.

A la fi del curs 2004-2005 cessarà 1
unitat.

A la fi del curs 2005-2006 cessarà 4
unitats, i hauran cessat les activitats de l’eta-
pa de l’educació secundària obligatòria.
Composició del centre a l’inici del curs es-
colar 2003-2004:
Autorització d’obertura:
Educació secundària:

Educació secundària obligatòria: 3 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 90 llocs
escolars i 3 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 90 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’arts
amb capacitat per a 70 llocs escolars, 8
unitats de la modalitat de ciències de la
naturalesa i la salut amb capacitat per a 280
llocs escolars, 6 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 210 llocs escolars i 2 unitats de la moda-
litat de tecnologia amb capacitat per a 70
llocs escolars.
Formació professional de grau mitjà:

Família administració, cicle formatiu ges-
tió administrativa, amb 2 grups amb capa-
citat per a 60 llocs escolars, en cap cas un
grup no superarà els 30 llocs escolars.
Formació professional de grau superior:

Família informàtica, cicle formatiu admi-
nistració de sistemes informàtics, amb 2
grups amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars, en cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

(03.288.132)

RESOLUCIÓ ENS/3357/2003, de 23 d’oc-
tubre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Jesús Maria, d’Igualada.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del

Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Jesús Maria, d’Iguala-
da, en petició d’autorització de reducció
d’unitats d’educació primària, i d’obertura
de l’etapa d’educació preescolar, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ense-
nyaments de règim general no universitaris,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Jesús Maria, d’Igualada, per reducció d’uni-
tats d’educació primària, i d’obertura de
l’etapa d’educació preescolar, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al 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.

Sant Feliu de Llobregat, 23 d’octubre de
2003

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DE L’ANOIA

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Igualada.
Localitat: Igualada.
Núm. de codi: 08019514.
Denominació: Jesús Maria.
Adreça: c. Florenci Valls i Palet, núm. 104.
Altres adreces: Pl. Ajuntament, 14.
Titular: Susanna Domingo, SL.
NIF: B60661659.

S’autoritza la reducció de 2 unitats d’edu-
cació primària amb capacitat per a 50 llocs
escolars, amb efectes a la fi del curs 1996-
1997.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció preescolar amb capacitat per a 3 uni-
tats i 40 llocs escolars, amb efectes a partir
del curs 2003-2004.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 3 unitats amb una

capacitat per a 40 llocs escolars.
Educació infantil: 3 unitats amb capacitat

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

tat per a 150 llocs escolars.

(03.294.041)

RESOLUCIÓ ENS/3647/2003, de 26 de
novembre, per la qual es modifica la Reso-
lució ENS/3141/2003, de 17 d’octubre, per
la qual s’anuncia la convocatòria de con-
curs de trasllats per proveir llocs de treball
vacants a la Inspecció d’Ensenyament, als
centres públics d’ensenyament secundari,
a les escoles oficials d’idiomes i a les esco-
les d’art.

La Resolució ENS/3141/2003, de 17
d’octubre, per la qual s’anuncia la convo-
catòria de concurs de trasllats per proveir
llocs de treball vacants a la Inspecció d’En-
senyament, als centres públics d’ensenya-
ment secundari, a les escoles oficials d’idi-
omes i a les escoles d’art (DOGC núm.
3994, de 23.10.2003) publica, a l’annex 1,
les bases que regulen l’esmentat concurs
de trasllats.

Atès que s’ha detectat que el criteri es-
tablert al paràgraf segon de la base 8 de
l’annex 1 esmentat per determinar la prio-
ritat entre els aspirants seleccionats en els
processos selectius convocats per la Reso-
lució ENS/3395/2002, de 19 de novembre,
de convocatòria de concurs oposició per a
l’accés al cos d’inspectors d’educació i que
la Resolució ENS/19/2003, de 13 de gener,
de convocatòria de proves per a la provisió
de places de funcionaris docents i per a
l’adquisició de noves especialitats no resul-
ta d’aplicació als aspirants seleccionats per
a l’accés al cos d’inspectors, cal modificar
la base 8 de l’annex 1.

Per tant, a proposta de la Direcció Gene-
ral de Recursos Humans,

Resolc:

Es modifica el segon paràgraf de la base
8 de l’annex 1 de la Resolució ENS/3141/
2003, que queda redactat com segueix:

La prioritat entre els aspirants seleccio-
nats en el procés selectiu convocat per la
Resolució ENS/3395/2002, de 19 de no-
vembre (DOGC núm. 3770, de 27.11.2002)
vindrà determinada pel torn de participació
i per la puntuació que van obtenir en el
procés selectiu.
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La prioritat entre els aspirants seleccio-
nats en el procés selectiu convocat per la
Resolució ENS/19/2003, de 13 de gener
(DOGC núm. 3801, de 16.1.2003) vindrà de-
terminada pel torn de participació i número
d’ordre que van obtenir en el procés selec-
tiu.

La prioritat entre els aspirants de proces-
sos selectius anteriors que tenien ajornada
la fase de pràctiques vindrà determinada,
segons correspongui, pel torn i per la pun-
tuació o número d’ordre que van obtenir en
els seus processos selectius.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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 ad-
ministrativa.

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, 26 de novembre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.316.123)

ORDRE ENS/472/2003, de 22 d’octubre,
per la qual es convoquen beques de col·la-
boració en tasques relatives a les tecnologies
de la informació aplicades a l’educació, prò-
pies del Departament d’Ensenyament, per a
l’any 2004.

El Departament d’Ensenyament impulsa
des de fa anys la integració de les tecnolo-
gies de la informació i de la comunicació a
l’ensenyament i l’aprenentatge mitjançant
plans de dotació i manteniment d’equipa-
ments, accions de formació del professo-
rat, suport i coordinació, desenvolupament
de continguts i provisió de serveis. Entre
aquests projectes i serveis, que es duen a
terme en col·laboració amb la Secretaria per
a la Societat de la Informació del Departa-
ment d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació, destaquen la Xarxa Telemàti-
ca Educativa de Catalunya, que proporcio-
na connexió i serveis d’Internet al professo-
rat,  a ls centres docents i  a ls serveis
educatius del Departament d’Ensenyament,
e l  Pro jecte Argo i  e l  por ta l  educat iu

edu365.com, adreçat als alumnes i a les
seves famílies, que materialitza així una
comunitat educativa virtual de gran abast i
contingut.

És en aquest marc de formació en no-
ves tecnologies que el Departament d’En-
senyament ha considerat oportú convocar
novament un concurs públic per a la con-
cessió de beques que facilitin la col·la-
boració d’estudiants universitaris i de ci-
cles formatius de grau superior en els
diversos àmbits relacionats amb les tecno-
logies de la informació per tal que l’expe-
riència que assoleixin enriqueixi la seva
formació acadèmica alhora que els dóna
una experiència pràctica del funcionament
de l’Administració i els prepara per al seu
exercici professional.

El Departament d’Ensenyament disposa
de 18 beques anuals de col·laboració en
tasques relatives a les tecnologies de la
informació aplicades a l’educació. Les be-
ques de l’any anterior poden ser prorroga-
des un any més, per la qual cosa cal obrir
convocatòria pública per adjudicar les no-
ves beques, prorrogar les que escaigui i
establir el mecanisme per cobrir les va-
cants.

Per tot això, d’acord amb el que preveu
el capítol 9 del Text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre,

Ordeno:

Article 1
Obrir convocatòria pública per adjudi-

car quatre beques de col·laboració en
tasques relatives a les tecnologies de la
informació aplicades a l’educació en la
Subdirecció General de Tecnologies de la
Informació, dependent de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa,
a estudiants i titulats recents, tant univer-
sitaris com de cicles formatius de grau
super ior,  de centres i  univers i tats de
Catalunya, relacionats amb les tecnologi-
es de la informació.

Prorrogar catorze de les beques que ja
van ser atorgades per a l’any 2003, tal com
preveia el punt 4.2 de les bases de la con-
vocatòria publicada per l’Ordre de 24 d’oc-
tubre de 2002 (DOGC núm. 3754, de
5.11.2002). Les beques reservades a la
pròrroga que no es cobrissin acreixeran les
quatre noves beques convocades.

En els supòsits de revocació o renúncia
a una beca de col·laboració, o a la seva pròr-
roga, es podran adjudicar les beques, dins
de l’ordre establert, a les persones que hagin
estat designades suplents en la Resolució
d’adjudicació.

Article 2
Aprovar les bases que han de regir aquesta

convocatòria, les quals consten a l’annex
d’aquesta Ordre.

Article 3
La despesa derivada del lliurament de les

beques, per un import màxim de 148.003,20
euros, queda condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient en la partida D/
480130200/3212, o partida equivalent, del
pressupost de l’any 2004.

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 potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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, 22 d’octubre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Bases

—1 Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la

concessió de quatre beques de col·la-
boració en tasques de formació en tecno-
logies de la informació aplicades a l’educa-
ció i altres tasques pròpies de la Subdirecció
General de Tecnologies de la Informació. A
més a més, es prorroguen 14 beques de
les que ja van ser atorgades l’any 2003, tal
com preveia el punt 4.2 de les bases de la
convocatòria publicada per l’Ordre de 24
d’octubre de 2002 (DOGC núm. 3754, de
5.11.2002).

—2 Finalitat
Les beques de col·laboració tenen per fi-

nalitat l’augment de la formació teoricopràc-
tica i la preparació professional dels estudi-
ants i titulats seleccionats a través de la seva
participació en els camps de la informàtica,
la telemàtica, els audiovisuals i els multimè-
dia aplicats a l’educació, seguint els progra-
mes que desenvolupa la Subdirecció Gene-
ral de Tecnologies de la Informació, cosa que
els qualifica per al seu futur professional més
immediat.

—3 Destinataris
3.1 Podran sol·licitar les beques totes

les persones que tinguin 18 o més anys,
l’1 de gener de 2004, sempre que posse-
eixin el certificat de coneixements de ca-
talà del nivell C o equivalent i que reunei-
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xin els requisits de la modalitat de la beca
A o B que s’indiquen als apartats 2 i 3
d’aquesta base. Les persones que ha-
guessin obtingut una beca en la convoca-
tòria anterior a aquesta, en qualsevol de
les modalitats, no poden prendre part en
la convocatòria d’enguany, tret dels casos
de pròrroga previstos als punts 4 i  5
d’aquest apartat.

3.2 Modalitat A. Tres beques de col·la-
boració s’adrecen als estudiants de les
universitats de Catalunya que hagin supe-
rat el 40% dels crèdits, o que hagin fina-
litzat, en els anys 2002 o 2003, algun dels
estudis següents: enginyeria de telecomu-
nicació, enginyeria informàtica, llicencia-
tura en comunicació audiovisual, enginye-
ria tècnica de telecomunicació (totes les
especialitats), enginyeria tècnica d’infor-
màtica de gestió, enginyeria tècnica d’in-
formàtica de sistemes o graduat en mul-
timèdia (títol propi).

3.3 Modalitat B. Una beca de col·la-
boració s’adreça als estudiants de centres
de Catalunya que hagin superat el 40% dels
crèdits, o que hagin finalitzat, en els anys
2002 o 2003, algun dels cicles formatius de
grau superior de les famílies professionals
de formació professional específica se-
güents: administració, arts gràfiques, elec-
tricitat i electrònica, comunicació, imatge i
so o informàtica.

3.4 A més a més, de les tres beques que
es convoquen en la modalitat A, es prorro-
guen nou beques més de la mateixa moda-
litat per als estudiants o titulats que hagin
gaudit d’aquesta beca durant l’any 2003.
Les beques reservades a la pròrroga que
no es cobrissin acreixeran les previstes a
l’apartat 3.2.

3.5 A més a més de la beca que es
convoca en la modalitat B, es prorroguen
cinc beques més de la mateixa modalitat
per als estudiants o titulats que hagin gau-
dit d’aquesta beca durant l’any 2003. Les
beques reservades a la pròrroga que no
es cobrissin acreixeran les previstes a
l’apartat 3.3.

—4 Lloc de realització, durada i dedica-
ció

4.1 La col·laboració es durà a terme ha-
bitualment en locals del Departament d’En-
senyament i eventualment en d’altres llocs,
com ara en centres docents o empreses,
d’acord amb les condicions i necessitats de
desenvolupament del servei.

4.2 La col·laboració s’iniciarà durant el
mes de gener de 2004 i acabarà el dia 31
de desembre de 2004. Els estudiants o ti-
tulats que hagin iniciat aquesta beca durant
l’any 2004 podran prorrogar la seva beca,
com a màxim, per al període següent, en el
cas que s’obri una nova convocatòria, i es
reduirà de l’oferta de beques de la nova
convocatòria el nombre de beques prorro-
gades.

4.3 Es preveu una dedicació màxima de
30 hores setmanals. El compromís de dedi-
cació, que serà de 20, 25 o 30 hores set-
manals, s’acordarà amb cada becari de
manera flexible, i també l’horari de dedica-
ció. La remuneració serà proporcional al
nombre d’hores de dedicació.

4.4 Els becaris podran absentar-se de
la realització de les tasques de la beca per
tal d’assistir a exàmens o altres proves ofi-
cials en el marc dels estudis que estiguin
cursant.

—5 Dotació econòmica
Cada beca de la modalitat A té una do-

tació econòmica total de 8.784,00 euros per
a 30 hores de dedicació, que es farà efec-
tiva amb pagaments parcials a mesos ven-
çuts amb les retencions legals correspo-
nents, un cop emès un informe favorable
dels tutors dels becaris.

Cada beca de la modalitat B té una do-
tació econòmica total de 7.099,20 euros per
a 30 hores de dedicació, que es farà efec-
tiva amb pagaments parcials a mesos ven-
çuts amb les retencions legals correspo-
nents, un cop emès un informe favorable
dels tutors dels becaris.

—6 Drets i obligacions dels adjudicata-
ris

6.1 Els becaris tenen dret al seguiment
personalitzat de la seva tasca mitjançant
la tutoria que es designi, a rebre un cer-
tificat de la Direcció General d’Ordenació
i Innovació Educativa que acrediti la col·-
laboració prestada i a tenir individualment
una pòlissa d’assegurança d’accident. Els
riscos coberts per aquesta pòlissa seran
els accidents derivats de la prestació de
la seva col·laboració en les instal·lacions
del centre on es realitza i els accidents in
itinere.

6.2 Els becaris estan adscrits al Ser-
vei d’Informàtica Educativa i Acadèmica i
al Servei de Mitjans Audiovisuals de la Di-
recció General d’Ordenació i Innovació
Educativa i atendran les instruccions dels
caps de servei corresponents. Els meca-
nismes de control horari s’ajustaran al
màxim als habituals del Departament d’En-
senyament.

—7 Lloc i termini de presentació de les
sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar a partir
de l’endemà de la publicació d’aquesta
Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, adreçades al Departament d’En-
senyament, Subdirecció general de Tecno-
logies de la Informació (Via Augusta, 202,
08021 Barcelona).

Les sol·licituds es poden presentar direc-
tament o per qualsevol dels mitjans que es-
tableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Quan la sol·licitud es presenti a les ofici-
nes de correus s’haurà de fer en un sobre
obert, per tal que sigui datada i segellada
pel funcionari de correus abans de ser cer-
tificada.

El termini de presentació de les sol·li-
cituds serà de 15 dies naturals comptats a
partir de l’endemà de la publicació d’aques-
ta Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

—8 Documentació
La sol·licitud haurà d’incloure: el currícu-

lum i una fotocòpia del DNI, l’expedient aca-

dèmic, els documents acreditatius del co-
neixement de llengua catalana i d’informà-
tica i una memòria de dues pàgines en la
qual s’exposin les raons per les quals se
sol·licita una beca de col·laboració.

Caldrà acreditar tots els coneixements i
mèrits esmentats en el currículum. El De-
partament d’Ensenyament podrà demanar
als sol·licitants l’aportació d’informació i
documents complementaris.

—9 Selecció i barem de mèrits
La selecció es farà en dues fases elimi-

natòries i els criteris de selecció s’ajusta-
ran al barem de mèrits que es detalla tot
seguit:

Primera fase. Consistirà en el barem de
les sol·licituds en funció dels mèrits se-
güents: expedient acadèmic, fins a 30 punts;
experiència/pràctiques, fins a 20 punts; i co-
neixements d’idiomes estrangers, fins a 10
punts.

Per passar a la segona fase cal obtenir
un mínim de 40 punts.

Segona fase. Consistirà en una prova
pràctica i una entrevista, i s’atorgaran fins a
un màxim de 20 punts a cadascuna.

L’ordenació final dels aspirants es rea-
litzarà sumant la puntuació d’ambdues fa-
ses.

—10 Experiència i/o pràctiques que es va-
loren

La valoració de l’experiència/pràctiques
prevista a l’apartat anterior es farà sobre els
camps següents:

Sistemes operatius UNIX (Linux, Solaris)
i Windows NT/2000 i administració de ser-
vidors.

Maquinari: PC, perifèrics, encaminadors,
components de xarxes d’àrea local.

Protocols Internet de xarxa (IP) i de trans-
port (TCP, UDP, RTP).

Programació en llenguatges C, Java, Perl,
XML, CGI, PL/SQL, i creació de pàgines
HTML.

Bases de dades relacionals: Oracle, myS-
QL i d’altres.

Processament de senyal i anàlisi i síntesi
de veu.

Programari específic de desenvolupament
multimèdia, d’animació i de tractament di-
gital d’imatge i so (Flash, Dreamweaver,
Adobe Premiere, Macromedia Director, i
altres).

Programari ofimàtic (StarOffice, Microsoft
Office, i d’altres) i de gestió.

—11 Comissió de selecció
La selecció dels aspirants la durà a terme

una comissió formada per un president i
quatre vocals, tots ells tècnics. El president
i dos dels vocals, dependents de la Subdi-
recció General de Tecnologies de la Infor-
mació, seran designats pel director general
d’Ordenació i Innovació Educativa; un altre
vocal serà designat per la Secretaria per a
la Societat de la Informació del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la In-
formació, i un últim vocal serà designat per
la directora general de Formació Professio-
nal. Totes les persones nomenades hauran
d’estar v inculades als àmbits objecte
d’aquesta convocatòria.



1297

Núm. 983

La comissió de selecció establirà els cri-
teris de ponderació en l’aplicació del ba-
rem esmentat al punt novè d’aquesta Or-
dre, que s’hauran de fer públics al tauler
d’anuncis del Departament d’Ensenya-
ment.

La comissió de selecció, d’acord amb les
sol·licituds presentades i els mèrits al·legats,
farà pública al tauler d’anuncis del Departa-
ment d’Ensenyament la proposta d’adjudi-
cació de les beques de col·laboració, la qual
haurà de contenir les puntuacions dels as-
pirants, i en el cas dels aspirants exclosos,
els motius d’exclusió.

La intervenció en la comissió de selecció
no genera el dret a rebre cap indemnització
o contraprestació.

Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra aquesta pro-
posta d’adjudicació davant la comissió de
selecció en el termini de deu dies hàbils a
comptar de l’endemà de la seva publica-
ció.

Les reclamacions presentades s’estima-
ran o desestimaran en la Resolució del di-
rector general d’Ordenació i Innovació edu-
cativa en què s’aprovi la llista definitiva de
seleccionats, suplents i exclosos.

—12 Resolució del concurs
En vista de la proposta d’adjudicació de

la comissió de selecció, el director gene-
ral d’Ordenació i Innovació Educativa re-
soldrà per delegació aquesta convocatò-
ria. La Resolució es publicarà al tauler
d’anuncis del Departament d’Ensenya-
ment i es notificarà individualment a tots
els interessats.

En la Resolució es farà constar, d’una
banda, els aspirants adjudicataris i els su-
plents, per ordre de puntuació; de l’altra, la
resta de candidats i també els exclosos, tots
ells ordenats per ordre alfabètic. Només es
farà pública a la Resolució la puntuació dels
aspirants admesos.

En la Resolució també es farà constar les
beques prorrogades, si n’hi ha.

La concessió d’aquestes beques no im-
plica cap mena de vinculació, ni laboral ni
administrativa, entre la persona selecciona-
da i el Departament d’Ensenyament.

El termini màxim per resoldre aquesta
convocatòria serà de dos mesos des de
l’endemà de la data de finalització de pre-
sentació de sol·licituds.

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 finalitza-
ció del termini de presentació de sol·li-
cituds.

Contra la Resolució del director general
d’Ordenació i Innovació Educativa, que
exhaureix la via administrativa, les perso-
nes 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 des de
l’endemà de la recepció de la notificació,
de conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la notificació, se-
gons 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.

—13 Acceptació de la beca de col·la-
boració

Els aspirants seleccionats hauran de for-
malitzar l’acceptació de la beca mitjançant
la signatura d’un document on s’han de
comprometre a complir les condicions ge-
nerals establertes en aquestes bases i tam-
bé les específiques que s’incloguin en el do-
cument esmentat.

—14 Revocació i renúncia a la beca de
col·laboració

L’incompliment per part del beneficiari de
les condicions establertes en aquestes ba-
ses i les que s’estableixin en el document a
què s’ha fet referència a l’apartat anterior,
comportarà la revocació de la beca de
col·laboració.

En els supòsits de revocació o renúncia
a una beca de col·laboració, el director
general d’Ordenació i Innovació Educativa
podrà adjudicar-la, dins de l’ordre establert,
a una de les persones que hagin estat de-
signades suplents en la Resolució d’adjudi-
cació.

En cas de renúncia de l’adjudicatari, el di-
rector general d’Ordenació i Innovació Edu-
cativa ha de resoldre, atenent la normativa
vigent i les circumstàncies concurrents, si
correspon la devolució total o parcial de les
quantitats satisfetes i si correspon la sus-
pensió o l’anul·lació dels pagaments res-
tants.

(03.323.037)

RESOLUCIÓ ENS/3648/2003, de 26 de no-
vembre, per la qual es modifica la compo-
sició de la zona escolar rural Baix Priorat,
del Masroig.

La continua modificació de les necessi-
tats dels serveis d’escolarització, aconse-
llen adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat conve-
nient la modificació de la zona escolar rural
Baix Priorat.

Vistos els informes de la Inspecció d’En-
senyament 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 Cen-
tres Docents,

Resolc:

Article 1
Modificar la composició de la zona esco-

lar rural Baix Priorat, amb número de codi
43009047, en el sentit següent:

El CEIP Onze de Setembre, amb codi
43001498, del Masroig, deixa de ser la seu
de la zona escolar rural.

La nova seu de la zona escolar rural pas-
sa a ser el CEIP Rossend Giol, amb codi
43005509, de Porrera.

Article 2
Els afectes acadèmics i administratius

són a partir de l’inici del curs escolar 2003-
2004.

Article 3
Aquesta Resolució s’inscriurà en el Re-

gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs con-
tenc iós  admin is t ra t iu  davant  la  Sa la
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, 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, regulado-
ra de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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, 26 de novembre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.308.044)

RESOLUCIÓ ENS/3656/2003, de 18 de
novembre, per la qual es convoca la pròrro-
ga dels plans estratègics que finalitzen el
curs 2003-2004.

El Decret 132/2001, de 29 de maig, pel
qual es regulen els plans estratègics dels
centres docents sostinguts amb fons pú-
blics, estableix a l’article 1.1 que la durada
del pla estratègic és de quatre cursos con-
secutius i també preveu, a l’article 6, que
els centres puguin proposar un nou pla es-
tratègic un cop hagi finalitzat el període de
vigència del pla estratègic i se n’hagin ava-
luat els resultats.
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El curs 2003-2004 finalitzen el pla els cen-
tres autoritzats per al període 2000-2004,
mitjançant la Resolució de 10 de juliol de
2000, publicada al Full de disposicions i
actes administratius del Departament d’En-
senyament núm. 832, de setembre de 2000.

D’altra banda, les resolucions de convo-
catòria d’autorització dels plans estratègics
dels centres docents sostinguts amb fons
públics es publiquen amb una anticipació
tal que possibiliti tant la selecció i publica-
ció dels nous plans estratègics, com la
gestió de la resta d’actuacions administra-
tives necessàries. La resolució de convoca-
tòria dels nous plans es duu a terme a l’inici
del curs precedent i, per tant, cal tenir en
compte la situació dels centres que finalit-
zen el pla estratègic durant aquell curs, si
bé encara no poden formular un nou pla
estratègic i demanar-ne l’autorització, atès
que el vigent no ha estat avaluat.

Per tant, i per tal que els centres amb pla
estratègic 2000-2004 puguin sol·licitar una
pròrroga d’un curs per tal de fer l’avaluació
del primer pla i, un cop acabat, formular-
ne, si escau, un de nou que prossegueixi
en la definició d’objectius concrets per a la
millora de la qualitat educativa del centre,
incorporant el que resulti de la seva avalu-
ació, és adequat d’aprovar la norma que ho
possibiliti.

Per tant, a proposta de la Direcció Gene-
ral d’Ordenació i Innovació Educativa,

Resolc:

—1 Convocatòria i participants
S’obre la convocatòria d’autorització de

pròrroga, per al curs 2004-2005, de plans
estratègics que finalitzen en el curs 2003-
2004.

—2 Sol·licitud de pròrroga
2.1 La sol·licitud de pròrroga l’ha de de-

manar l’equip directiu, i l’ha d’aprovar el
claustre de professors i el consell escolar
del centre.

2.2 La sol·l icitud s’ha de presentar,
abans del 20 de desembre de 2003, adre-
çada a la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa, mitjançant escrit o bé
per correu electrònic a l’adreça electròni-
ca dgoie@pie.xtec.es. El centre trametrà si-
multàniament una còpia de la sol·licitud, per
correu electrònic, a la seva delegació ter-
ritorial.

2.3 La delegació territorial, en cas que
vulgui formular alguna observació a la sol·li-
citud de pròrroga del pla estratègic, ho ha
de comunicar a la Direcció General d’Orde-
nació i Innovació Educativa abans del 19 de
desembre de 2003.

—3 Publicació
La consellera d’Ensenyament resoldrà, a

proposta de la Direcció General d’Ordenació
i Innovació Educativa, les sol·licituds de pròr-
roga i farà pública la resolució corresponent.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu, en el termini de dos mesos a

comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que pre-
veu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 18 de novembre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.323.027)

RESOLUCIÓ ENS/3657/2003, de 26 de no-
vembre, per la qual s’adjudiquen, amb ca-
ràcter definitiu, llocs de treball docents de
caràcter singular per raó de l’aplicació del
pla estratègic de centre.

El Decret 132/2001, de 29 de maig, pel
qual es regulen els plans estratègics dels
centres docents sostinguts amb fons públics
(DOGC núm. 3401, d’1.6.2001) preveu, a
l’article 10.1, que el personal docent que
hagi estat seleccionat per ocupar els llocs
de treball docents de caràcter singular per
raó del pla estratègic de centre, d’acord amb
el procediment establert a l’article 9 del
mateix Decret, ocuparà el lloc de treball amb
caràcter provisional, en comissió de serveis
o en adscripció provisional, durant els dos
primers cursos de l’aplicació del pla estra-
tègic corresponent.

El mateix Decret 132/2001 indica, a l’ar-
ticle 10.2, que un cop transcorreguts els dos
primers cursos de l’aplicació del pla estra-
tègic de centre, es durà a terme una avalu-
ació del compliment dels objectius previs-
tos al pla estratègic per al lloc de treball que
s’hagi definit com a singular per raó de l’apli-
cació del pla esmentat.

Les resolucions ENS/241/2002, d’11 de
febrer (DOGC núm. 3577, de 18.2.2002) i
ENS/89/2003, de 21 de gener (DOGC núm.
3809, de 28.1.2003), convoquen concurs
específic de mèrits per tal de proveir llocs de
treball docents de caràcter singular en cen-
tres públics d’ensenyaments no universitaris
que tenen autoritzat un pla estratègic, entre
els quals consten els llocs de treball relaci-
onats a l’annex d’aquesta Resolució.

Les resolucions ENS/1792/2002, de 18
de juny (DOGC núm. 3663, de 25.6.2002) i
ENS/1308/2003, de 6 de maig (DOGC
núm. 3883, de 14.5.2003), fan públiques
l’adjudicació definitiva de llocs de treball
docents de caràcter singular en centres
públics d’ensenyaments no universitaris que
tenen autoritzat un pla estratègic. Els llocs

de treball esmentats han estat adjudicats als
participants que s’hi indiquen.

En aplicació de l’anteriorment citat arti-
cle 10.2 del Decret 132/2001, s’ha proce-
dit a l’avaluació del compliment dels objec-
tius que el pla estratègic preveu per als llocs
de treball esmentats, els adjudicataris dels
quals ja hi havien romàs durant els dos
primers cursos de l’aplicació del pla estra-
tègic de centre.

El Decret 132/2001, estableix en el seu
article 10.2, que la directora general de
Recursos Humans emetrà resolució sobre
el resultat de l’avaluació del compliment dels
objectius que el pla estratègic preveu per a
cada lloc de treball. Una vegada emeses
aquestes resolucions en sentit favorable, i
formulada per part de cadascun dels inte-
ressats l’opció relativa a la forma d’ocupa-
ció del lloc, prevista a l’article 10.3 del
Decret 132/2001.

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

Resolc:

Adjudicar, amb caràcter definitiu, els llocs
de treball docents de caràcter singular indi-
cats a l’annex d’aquesta Resolució, als fun-
cionaris que s’hi relacionen, ordenats pel
cos al qual pertanyen, amb indicació del lloc
de treball adjudicat, i l’especialitat d’aquest.

La presa de possessió de les destinaci-
ons adjudicades té efectes d’1 de setem-
bre de 2003.

La durada de l’ocupació del lloc de tre-
ball que s’adjudica serà, com a mínim, la
mateixa que la durada del pla estratègic del
centre.

Amb la publicació al DOGC d’aquesta Re-
solució es donen per notificats els interes-
sats a tots els efectes.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al DOGC, segons el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 26 de novembre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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ANNEX

Cos de mestres

DNI Cognoms i nom Lloc de treball Localitat Especialitat

033949309K Rodriguez Casadevall, Silvia CEIP Joan XXIII Balenyà Educació primària

077294591D Sola Guiteras, Josefa CEIP Joan XXIII Balenyà Educació infantil

077288344H Grau Vendrell, Pilar CEIP Àgora Barcelona Educació infantil

038483728J Crespo Sabadell, Francesc CEIP Antoni Brusi Barcelona Educació primària

036986498Z Turon Balcells, M. Isabel CEIP Antoni Brusi Barcelona Educació infantil

078187363J Rofes Bauza, Teresa CEIP Barcelona Barcelona Educació primària, anglès

040857901B Minguell Serramona, Montserrat CEIP El Carmel Barcelona Educació primària

040868940X Brunet Seris, M. Teresa CEIP El Turó Barcelona Educació primària

043709651Z Perez Borras, Silvia CEIP El Turó Barcelona Educació primària

046306253P Plana Llevat, Salome CEIP Escola de la Concepció Barcelona Educació primària

041086763T Querencias Burgos, Pilar CEIP Escola de la Concepció Barcelona Educació primària, música

037273852Y Montserrat Rovira, Jaime CEIP La Pau Barcelona Educació primària

046350551P Cami Perez, Elisenda CEIP Pit-Roig Barcelona Educació primària, música

043394403G Senar Nasarre, Jovita Rosaura CEIP Pit-Roig Barcelona Educació primària

039860162N Poyo Sole, M. Josep CEIP Marinada Cambrils Educació primària

046615090R Sanchez Estivill, Sara CEIP Mil·lenari Cardedeu Educació primària

077108830L Torras Montaner, Gemma CEIP La Salut Collbató Educació primària

077630464J Gonzalez Ruiz, Antonio CEIP Taquígraf Garriga Esparraguera Educació primària,
educació física

013056767N Alonso Portal, M. Eusebia CEIP Folch i Torres Esplugues de Llobregat Educació primària

036480471X Casabayo Martí, Montserrat IES de Bruguers Gavà Anglès

040860908M Garrigos Lorenzo, M. Teresa CEIP Joc de la Bola Lleida Educació primària

040880152K Segura Sebastia. Caterina CEIP Joc de la Bola Lleida Educació infantil

015807034P Perez Perez, Isaac IES Pompeu Fabra Martorell Anglès

039864977C Adell Nolla, M. Josepa CEIP Doctor Alberich i Casas Reus Educació primària

077783463Q Sole Martínez, Merce CEIP Salvador Espriu Roda de Barà Educació infantil

043501665V Chipell Fabon, M. Nuria CEIP 25 de setembre Rubí Educació primària

033881939H Muñoz Santiago, Alicia CEIP Montessori Rubí Educació infantil

034923024P Vazquez Osorio, Manuel CEIP Alcalde Marcet Sabadell Educació primària

046038769Z Jimenez Martin, Marcel·la CEIP Catalunya Sant Adrià de Besòs Educació primària

035043798D Perez Pineda, Montserrat CEIP Antoni Gaudí Santa Coloma
de Gramenet Educació primària

040914003Q Bailach Miro, Santiago CEIP Pau Delclòs Tarragona Educació primària

039724412P Merino Oller, Isabel CEIP Pau Delclòs Tarragona Educació primària

Cos de professors d’ensenyament secundari

DNI Cognoms i nom Lloc de treball Localitat Especialitat

017857222E Martin Valero, Pilar SES Josep Comas i Solà Barcelona Geografia i història

033878163Z Martí Brossa, Elvira IES Rivera Baixa El Prat de Llobregat Psicologia i pedagogia

040894091E Aran Pastor, M. Rosario IES Guindàvols Lleida Formació
i orientació laboral

040898649A Torrelles Mele, Santiago IES Maria Rúbies Lleida Tecnologia

039332967T Bernadich Colell, Anna IES de Puig-reig Puig-reig Llengua catalana
i literatura

046222650X Navarro Codina, Carina IES El Palau Sant Andreu de la Barca Llengua catalana
i literatura

046671189A Casals Badia, Montserrat IES Sant Cugat Sant Cugat del Vallès Anglès

038127020N Rodon Estarlich, Josep Oriol IES Sant Cugat Sant Cugat del Vallès Educació física

043713603X Ruiz Magaz, Guillermo IES Pere Martell Tarragona Sistemes electrònics

077784597T Ribe Pallares, M. Carme IES Alfons Costafreda Tàrrega Psicologia i pedagogia

(03.322.116)
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RESOLUCIÓ ENS/3650/2003, de 26 de
novembre, per la qual es fa pública l’adju-
dicació definitiva d’un contracte d’obres.

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

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

Núm. expedient: 1029/03.

Objecte del contracte: obres de fonamen-
tació i escomesa per a la instal·lació de tres
mòduls prefabricats al SES de Masquefa
(Anoia).

Tramitació: ordinària.

Procediment: negociat, d’acord amb l’arti-
cle 141.a) del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Pressupost base de licitació: 116.769,92
euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 29 de setembre de
2003.

Nacionalitat de contractista: espanyola.

Adjudicatari: Grupo 2, SA.

Import adjudicació: 116.559,00 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 26 de novembre de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.311.013)

RESOLUCIÓ ENS/3667/2003, de 27 de
novembre, per la qual es resol el concurs
públic per a la concessió de subvencions
per al finançament de despeses de perso-
nal dels serveis de menjador, esbarjo i trans-
port dels centres docents concertats d’edu-
cació especial.

Per l’Ordre ENS/300/2003, de 12 de juny
(DOGC núm. 3918, de 4.7.2003), es va con-
vocar concurs públic per a la concessió de
subvencions per al finançament de despe-
ses de personal dels serveis de menjador,
esbarjo i transport dels centres docents con-
certats d’educació especial, per al curs
2003-2004.

D’acord amb l’article 4 d’aquesta Ordre,
la consellera d’Ensenyament emetrà la re-
solució per la qual es fa pública la conces-
sió de les subvencions, la qual es publicarà
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Un cop examinades les sol·licituds pre-
sentades pels centres, i a proposta de la
Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Atorgar les subvencions als centres
docents concertats d’educació especial que
consten a l’annex 1 d’aquesta Resolució,
d’acord amb els mòduls que s’indiquen en
l’annex 2.

En cada cas s’especifica el personal mo-
nitor i l’import concedit i, si escau, el per-
sonal monitor denegat amb la corresponent
causa de denegació.

—2 La despesa corresponent a aquesta
Resolució és d’1.381.647,20 euros per al
període setembre/desembre de 2003. La
resta de l’import corresponent al període
gener/agost 2004 és de 2.818.524,62 eu-
ros i queda condicionada a l’aprovació dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2004.

La despesa corresponent a aquesta Re-
solució és a càrrec de l’aplicació pressupos-
tària 1304 D/480130700/4222.

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

Barcelona, 27 de novembre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Causes de denegació (CD):

(1) La sol·licitud del centre supera les pro-
porcions que fixa l’Ordre de 12 de juny de
2003, per la qual es va convocar concurs
públic per a la concessió de subvencions
destinades al finançament de despeses de
personal dels serveis de menjador, esbarjo
i transport dels centres docents concertats
d’educació especial.

(2) El consell comarcal corresponent ha
contractat els monitors de transport esco-
lar del centre.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: BARCELONA I
(CIUTAT).

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08003774.
Denominació: Lexia.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 13,3.
Esbarjo: 8.
Import atorgat: 65.707,09 euros.

Monitors denegats:
Menjador 0,7.
CD: (1).

Codi: 08004523.
Denominació: Paideia.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 21,5.
Esbarjo: 10.
Transport: 3.
Import atorgat: 120.080,10 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,5.
CD: (1).

Codi: 08011266.
Denominació: Aspace.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 15.
Esbarjo: 19,2.
Transport: 2.
Import atorgat: 120.773,29 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 0,8.
CD: (1).

Codi: 08011281.
Denominació: Inst. Pedagogia Terapèut.
Jeroni de Moragas.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 9,8.
Esbarjo: 6.
Transport: 2.
Import atorgat: 64.012,23 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
CD: (1).

Codi: 08011291.
Denominació: Pedralbes.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 8.
Esbarjo: 5.
Transport: 2,7.
Import atorgat: 60.719,80 euros.

Monitors denegats:
Transport: 0,3.
CD: (1).

Codi: 08011382.
Denominació: Barcanova.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 7,3.
Esbarjo: 2,9.
Transport: 1,5.
Import atorgat: 42.919,19 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
Esbarjo: 0,1.
Transport: 0,5.
CD: (1).

Codi: 08011424.
Denominació: Sants Innocents.
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Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 22,7.
Esbarjo: 6,8.
Import atorgat: 91.002,78 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
Esbarjo: 0,2.
CD: (1).

Codi: 08011451.
Denominació: Aspasim.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 13,7.
Esbarjo: 8,2.
Transport: 4,5.
Import atorgat: 101.919,46 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
CD: (1).

Codi: 08013071.
Denominació: Ntra. Sra. de Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 14,8.
Esbarjo: 8.
Transport: 2.
Import atorgat: 85.606,11 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
CD: (1).

Codi: 08013585.
Denominació: La Sagrera.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 5.
Esbarjo: 3.
Import atorgat: 24.678,72 euros.

Codi: 08014012.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 14,8.
Esbarjo: 8.
Import atorgat: 70.334,35 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
CD: (1).

Codi: 08014012.
Denominació: Mare de Déu de Montserrat
(PAGS).
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 11.
Esbarjo: 6,6.
Import atorgat: 54.293,18 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 0,4.
CD: (1).

Codi: 08014051.
Denominació: Auxilia.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 10,7.
Esbarjo: 6,4.
Transport: 4.
Import atorgat: 83.294,28 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
Esbarjo: 1,6.
CD: (1).

Codi: 08014140.
Denominació: Guru.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 7.
Esbarjo: 6,8.
Transport: 1,6.
Import atorgat: 54.788,20 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 1,2.
Transport: 0,4.
CD: (1).

Codi: 08032105.
Denominació: Instituto Ortopedagógico Niño
Dios.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 28.
Esbarjo: 10.
Transport: 5,8.
Import atorgat: 161.512,02 euros.

Codi: 08033432.
Denominació: Rel.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 9.
Esbarjo: 4,8.
Import atorgat: 42.570,79 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 0,2.
CD: (1).

Codi: 08035027.
Denominació: Centre d’Integració Plurisen-
sorial el Niu.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 5.
Esbarjo: 3.
Transport: 1.
Import atorgat: 32.314,60 euros.

Codi: 08035064.
Denominació: Fàsia-Eixample.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 9,3.
Esbarjo: 5,3.
Transport: 1.
Import atorgat: 52.674,54 euros.

Codi: 08035091.
Denominació: Gavina.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 14.
Esbarjo: 8.
Import atorgat: 67.886,48 euros.

Codi: 08035532.
Denominació: L’Alba.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 13.
Esbarjo: 11,4.
Import atorgat: 75.270,10 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 0,6.
CD: (1).

Codi: 08036196.
Denominació: Carrilet.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 13.

Esbarjo: 4,2.
Import atorgat: 53.059,25 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 0,8.
CD: (1).

Codi: 08036706.
Denominació: Sant Gervasi.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 6,6.
Esbarjo: 3,4.
Import atorgat: 30.848,40 euros.

Codi: 08037681.
Denominació: Esclat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 8.
Esbarjo: 3.
Transport: 2.
Import atorgat: 49.205,00 euros.

Codi: 08039963.
Denominació: Fasia.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 7,3.
Esbarjo: 3,8.
Transport: 1.
Import atorgat: 41.877,60 euros.

Codi: 08041076.
Denominació: Taiga.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 13.
Esbarjo: 5,8.
Import atorgat: 57.994,99 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 0,2.
CD: (1).

Codi: 08044739.
Denominació: Nadís.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 8.
Esbarjo: 4,8.
Import atorgat: 39.485,95 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 1,2.
CD: (1).

Codi: 08052591.
Denominació: Guimbarda.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 5.
Esbarjo: 3.
Transport: 2.
Import atorgat: 39.950,48 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 1.
Esbarjo: 5.
CD: (1).

Codi: 08059226.
Denominació: Vida Montserrat.
Municipi: Barcelona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 9.
Esbarjo: 5,5.
Import atorgat: 44.730,18 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 0,5.
CD: (1).
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DELEGACIÓ TERRITORIAL: BARCELONA II
(COMARQUES).

Comarca: Alt Penedès.

Codi: 08053625.
Denominació: Delta-Espiga.
Municipi: Vilafranca del Penedès.
Monitors subvencionats:

Menjador: 11.
Esbarjo: 9.
Import atorgat: 61.696,80 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 1.
Transport: 5.
CD: (1) i (2).

Comarca: Bages.

Codi: 08033778.
Denominació: Nou Camí.
Municipi: Cardona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 1,3.
Esbarjo: 0,8.
Import atorgat: 6.478,16 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,7.
Esbarjo: 2,2.
CD: (1).

Codi: 08036305.
Denominació: Jeroni de Moragas.
Municipi: Santpedor.
Monitors subvencionats:

Menjador: 21,5.
Esbarjo: 19,8.
Transport: 7,3.
Import atorgat: 183.145,82 euros.

Comarca: Barcelonès.

Codi: 08053649.
Denominació: L’Escorça.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Monitors subvencionats:

Menjador: 8,3.
Esbarjo: 5.
Import atorgat: 41.028,37 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,4.
Esbarjo: 0,2.
CD: (1).

Comarca: Berguedà.

Codi: 08037085.
Denominació: Llar Santa Maria de Queralt.
Municipi: Berga.
Monitors subvencionats:

Menjador: 6.
Esbarjo: 3.
Import atorgat: 27.763,56 euros.

Comarca: Maresme.

Codi: 08034308.
Denominació: L’Arboç.
Municipi: Mataró.
Monitors subvencionats:

Menjador: 16,7.
Esbarjo: 10.
Import atorgat: 82.365,23 euros.

Comarca: Osona.

Codi: 08015201.
Denominació: L’Estel.
Municipi: Calldetenes.
Monitors subvencionats:

Menjador: 23.

Esbarjo: 7,8.
Transport: 5,2.
Import atorgat: 134.719,65 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 0,2.
CD: (1).

Comarca: Vallès Oriental.

Codi: 08017888.
Denominació: Montserrat Montero.
Municipi: Granollers.
Monitors subvencionats:

Menjador: 41,3.
Esbarjo: 14,7.
Import atorgat: 172.751,04 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: BAIX LLOBREGAT-
ANOIA.

Comarca: Anoia.

Codi: 08019472.
Denominació: Auria.
Municipi: Igualada.
Monitors subvencionats:

Menjador: 20.
Esbarjo: 15,6.
Import atorgat: 109.820,30 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 0,4.
CD: (1).

Comarca: Baix Llobregat.

Codi: 08021375.
Denominació: Alba.
Municipi: Molins de Rei.
Monitors subvencionats:

Menjador: 4,7.
Esbarjo: 2,5.
Import atorgat: 22.210,85 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
Esbarjo: 0,5.
CD: (1).

Codi: 08033444.
Denominació: Tramontana.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Monitors subvencionats:

Menjador: 6,3.
Esbarjo: 5.
Transport: 2,2.
Import atorgat: 51.657,63 euros.

Codi: 08034163.
Denominació: Centre Pilot Sant Just Des-
vern.
Municipi: Sant Just Desvern.
Monitors subvencionats:

Menjador: 14.
Esbarjo: 5,6.
Transport: 3.
Import atorgat: 83.370,50 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 0,4.
CD: (1).

Codi: 08037000.
Denominació: Iris.
Municipi: Sant Vicenç dels Horts.
Monitors subvencionats:

Menjador: 11.
Esbarjo: 5,6.
Transport: 1.
Import atorgat: 58.844,22 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 0,4.
CD: (1).

Codi: 08037735.
Denominació: Balmes.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Monitors subvencionats:

Menjador: 13,5.
Esbarjo: 8.
Import atorgat: 66.324,06 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,5.
CD: (1).

Codi: 08041490.
Denominació: Centre Xamfrà-Taller Sant Mi-
quel.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Monitors subvencionats:

Menjador: 6.
Esbarjo: 2.
Import atorgat: 24.678,72 euros.

Codi: 08045069.
Denominació: Balmes II.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Monitors subvencionats:

Menjador: 19,7.
Esbarjo: 12.
Import atorgat: 97.789,43 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
CD: (1).

Codi: 08053662.
Denominació: El Brot.
Municipi: Sant Joan Despí.
Monitors subvencionats:

Esbarjo: 5.
Import atorgat: 15.424,20 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: VALLÈS
OCCIDENTAL.

Comarca: Vallès Occidental.

Codi: 08032531.
Denominació: Xaloc.
Municipi: Sabadell.
Monitors subvencionats:

Menjador: 15,7.
Esbarjo: 12,3.
Import atorgat: 86.375,52 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
CD: (1).

Codi: 08034801.
Denominació: L’Heura.
Municipi: Terrassa.
Monitors subvencionats:

Menjador: 13,3.
Esbarjo: 7.
Import atorgat: 62.622,25 euros.

Codi: 08036317.
Denominació: Bellaire.
Municipi: Cerdanyola del Vallès.
Monitors subvencionats:

Menjador: 7.
Esbarjo: 2,8.
Import atorgat: 30.231,43 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 0,2.
CD: (1).

Codi: 08037097.
Denominació: Crespinell.
Municipi: Terrassa.
Monitors subvencionats:

Menjador: 17.
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Esbarjo: 10,2.
Import atorgat: 83.907,65 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 2.
Esbarjo: 3,8.
CD: (1).

Codi: 08045768.
Denominació: Barcanova.
Municipi: Santa Perpètua de Mogoda.
Monitors subvencionats:

Menjador: 7.
Esbarjo: 4.
Import atorgat: 33.933,24 euros.

Codi: 08046396.
Denominació: Xalest.
Municipi: Sabadell.
Monitors subvencionats:

Menjador: 6.
Esbarjo: 3.
Import atorgat: 27.763,56 euros.

DELEGACIÓ TERRITORIAL: GIRONA.

Comarca: Garrotxa.

Codi: 17004441.
Denominació: Juan XXIII.
Municipi: Olot.
Monitors subvencionats:

Menjador: 5.
Esbarjo: 5,4.
Import atorgat: 32.082,34 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 0,6.
CD: (1).

Comarca: Gironès.

Codi: 17004700.
Denominació: Nostra Senyora del Carme.
Municipi: Sarrià de Ter.
Monitors subvencionats:

Menjador: 10,7.
Esbarjo: 5,8.
Transport: 3,9.
Import atorgat: 80.679,79 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
Esbarjo: 0,2.
Transport: 0,1.
CD: (1).

Codi: 17005406.
Denominació: Joan Riu.
Municipi: Sant Gregori.
Monitors subvencionats:

Menjador: 14.
Esbarjo: 4,7.
Transport: 2.
Import atorgat: 72.958,27 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 0,3.
CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL: LLEIDA.

Comarca: Alt Urgell.

Codi: 25005594.
Denominació: Claror.
Municipi: la Seu d’Urgell.
Monitors subvencionats:

Menjador: 1.
Import atorgat: 3.084,84 euros.

Comarca: Garrigues.

Codi: 25006094.
Denominació: Apromi.
Municipi: Juneda.
Monitors subvencionats:

Menjador: 2,2.
Esbarjo: 1.
Import atorgat: 9.871,49 euros.

Comarca: Noguera.

Codi: 25006082.
Denominació: L’Estel.
Municipi: Balaguer.
Monitors subvencionats:

Menjador: 4.
Esbarjo: 4.
Import atorgat: 24.678,72 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 2.
CD: (1).

Comarca: Segrià.

Codi: 25005341.
Denominació: Aremi.
Municipi: Lleida.
Monitors subvencionats:

Menjador: 10.
Esbarjo: 6.
Transport: 2.
Import atorgat: 64.629,20 euros.

Codi: 25005417.
Denominació: Centro de Estimulación Pre-
coz Plançó.
Municipi: Lleida.
Monitors subvencionats:

Menjador: 5,8.
Esbarjo: 4.
Import atorgat: 30.231,43 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
CD: (1).

Comarca: Urgell.

Codi: 25004516.
Denominació: Santa Maria del Alba.
Municipi: Tàrrega.
Monitors subvencionats:

Menjador: 5,3.
Esbarjo: 3.
Import atorgat: 25.604,17 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,7.
CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL: TARRAGONA.

Comarca: Baix Camp.

Codi: 43005741.
Denominació: Ntra. Sra. del Mar.
Municipi: Reus.
Monitors subvencionats:

Menjador: 14.
Esbarjo: 14,4.
Import atorgat: 87.609,46 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 9,6.
CD: (1).

Comarca: Conca de Barberà.

Codi: 43001565.
Denominació: Tilmar.
Municipi: Montblanc.
Monitors subvencionats:

Menjador: 2,7.

Esbarjo: 2.
Import atorgat: 14.498,75 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
Esbarjo: 1.
CD: (1).

Comarca: Tarragonès.

Codi: 43003631.
Denominació: Estela.
Municipi: Tarragona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 8.
Esbarjo: 9,2.
Import atorgat: 53.059,25 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 0,8.
CD: (1).

Codi: 43005731.
Denominació: La Muntanyeta.
Municipi: Tarragona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 13,3.
Esbarjo: 8.
Transport: 2.
Import atorgat: 80.978,85 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,7.
CD: (1).

Codi: 43006162.
Denominació: Solc.
Municipi: Tarragona.
Monitors subvencionats:

Menjador: 17,8.
Esbarjo: 7.
Transport: 3.
Import atorgat: 99.411,67 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,2.
CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL: TERRES DE
L’EBRE.

Comarca: Baix Ebre.

Codi: 43005182.
Denominació: Verge de la Cinta.
Municipi: Tortosa.
Monitors subvencionats:

Menjador: 15.
Esbarjo: 6,9.
Import atorgat: 67.558,00 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 0,1.
CD: (1).

Comarca: Montsià.

Codi: 43006599.
Denominació: L’Àngel.
Municipi: Amposta.
Monitors subvencionats:

Menjador: 4,7.
Esbarjo: 4.
Import atorgat: 26.838,11 euros.

Monitors denegats:
Menjador: 0,3.
CD: (1).

Comarca: Ribera d’Ebre.

Codi: 43006095.
Denominació: Jerónimo de Moragas.
Municipi: Móra d’Ebre.
Monitors subvencionats:

Menjador: 5.
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Esbarjo: 2,9.
Transport: 1.
Import atorgat: 32.006,12 euros.

Monitors denegats:
Esbarjo: 0,1.
CD: (1).

ANNEX 2

Mòdul de finançament

Menjador
Es considera que els alumnes disposen

d’una hora diària per menjador durant cinc
dies a la setmana.

Mòdul mensual setembre/desembre
2003: 253,69 euros/monitor de menjador.

Mòdul  mensua l  gener/agost  2004:
258,76 euros/monitor de menjador.

Mòdul per al curs 2003/04: 3.084,84
euros/monitor de menjador.

Esbarjo
Es considera que els alumnes disposen

d’una hora diària d’esbarjo durant cinc dies
a la setmana.

Mòdul mensual setembre/desembre
2003: 253,69 euros/monitor d’esbarjo.

Mòdul  mensua l  gener/agost  2004:
258,76 euros/monitor d’esbarjo.

Mòdul per al curs 2003/04: 3.084,84
euros/monitor d’esbarjo.

Transport
Es considera un mòdul horari de 2,5 hores

de transport, incloent-hi l’anada al matí i el
retorn a la tarda, durant cinc dies a la set-
mana.

Mòdul mensual setembre/desembre
2003: 627,95 euros/monitor de transport.

Mòdul  mensua l  gener/agost  2004:
640,51 euros/monitor de transport.

Mòdul per al curs 2003/04: 7.635,88
euros/monitor de transport.

(03.321.062)

RESOLUCIÓ ENS/3649/2003, de 26 de
novembre, per la qual es fa pública l’adju-
dicació definitiva d’un contracte d’obres.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que 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’En-
senyament d’adjudicació de l’expedient de
contractació que s’indica a continuació:

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

Núm. expedient: 1061/03.

Objecte del contracte: obres de supressió
de barreres arquitectòniques al CEIP Joan
XXIII de Terrassa (Vallès Occidental).

Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 3935, de 29.7.2003.

Tramitació: urgent.

Forma d’adjudicació: concurs.

Procediment: obert.

Pressupost base de licitació: 157.256,14
euros, IVA inclòs.

Data d’adjudicació: 19 de setembre de
2003.

Nacionalitat de contractista: espanyola.

Adjudicatari: Agbar Manteinimiento, SA,
ACSA Agbar Construcción, SA, UTE Llei 18/
1992.

Import adjudicació: 154.897,30 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 26 de novembre de 2003

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(03.311.014)

RESOLUCIÓ ENS/3701/2003, d’1 de de-
sembre, de convocatòria de concurs públic
per formar part de la llista d’aspirants per
cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat en centres docents pú-
blics d’ensenyaments no universitaris per al
curs 2003-2004.

L’article 1 del Decret 133/2001, de 29 de
maig (DOGC núm. 3401, d’1.6.2001), so-
bre la regulació de la borsa de treball per
prestar serveis amb caràcter temporal com
a personal interí docent, preveu, per tal de
cobrir-ne les necessitats, la convocatòria de
concurs públic de mèrits per formar part de
la borsa de treball del personal interí docent,
segons les necessitats del servei.

L’article 5 del Decret 133/2001, de 29 de
maig, preveu que la llista única a Catalunya
dels aspirants a cobrir places vacants i
substitucions en règim d’interinitat està for-
mada, per ordre de prelació, per:

El personal que hagi prestat serveis com
a interí d’algun cos docent no universitari a
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya.

Les persones que formen part de la llista
d’admesos d’alguna de les convocatòries
de concurs públic que ha realitzat el Depar-
tament d’Ensenyament des del mes de
setembre de 1996 per formar part de la llis-
ta d’aspirants per cobrir places vacants o
substitucions en règim d’interinitat, i que
encara no han estat nomenats com a per-
sonal interí.

Aquestes persones s’ordenen segons
l’any de la convocatòria en què van partici-
par i, dintre d’aquest, segons el número
d’ordre assignat en funció del barem esta-
blert a cada convocatòria. A cada curs s’hi
afegiran les persones que hagin estat ad-
meses en les convocatòries corresponents
a aquell curs.

Atès que en determinades especialitats no
es disposa de prou aspirants d’aquesta llis-
ta, o bé el nombre d’aquests es considera
insuficient per cobrir les necessitats previs-

tes per a aquest curs, cal disposar de nous
candidats per tal de completar el segon bloc
de la llista d’aspirants per cobrir places
vacants o substitucions en règim d’interini-
tat per al curs 2003-2004.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Obrir la convocatòria de concurs pú-
blic per formar part de la llista d’aspirants
per cobrir places vacants o substitucions
en règim d’interinitat en centres docents
públics d’ensenyaments no universitaris
dependents del Departament d’Ensenya-
ment per al curs 2003-2004, per a les es-
pecialitats que s’indiquen tot seguit:

ALL= Audició i llenguatge
EES=Educació especial
INF= Educació infantil
PAN= Educació primària, anglès
PEF= Educació primària, educació física
PFR= Educació primària, francès
PMU= Educació primària, música

COS DE MESTRES

Codi Especialitat

COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT
SECUNDARI

AL Alemany
AN Anglès
CLA Cultura clàssica
CN Biologia i geologia
DI Dibuix
ECO Economia
FR Francès
GR Grec
LA Llatí
LC L. catalana i literatura
LE L. castellana i literatura
MA Matemàtiques
MU Música
TEC Tecnologia
501 Administració d’empreses
504 Construccions civils i edificació
506 Hoteleria i turisme
507 Informàtica
510 Organització i gestió comercial
511 Organització i processos

de manteniment de vehicles
512 Organització i projectes de fabrica-

ció mecànica
513 Organització i projectes de sistemes

energètics
523 Processos i productes de fusta

i mobles
524 Sistemes electrònics
525 Sistemes electrotècnics i automàtics

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL

601 Cuina i pastisseria
602 Equips electrònics
603 Estètica
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i

mobles
605 Instal·lació i manteniment

d’equips tèrmics i fluids
606 Instal·lacions electrotècniques
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Codi Especialitat

609 Manteniment de vehicles
610 Màquines, serveis i producció
611 Mecanització i manteniment

de màquines
612 Oficina de projectes de construcció
613 Oficina de projectes de fabricació

mecànica
617 Patronatge i confecció
618 Perruqueria
621 Processos comercials
622 Processos de gestió administrativa
623 Producció en arts gràfiques
626 Serveis de restauració
627 Sistemes i aplicacions informàtiques
628 Soldadura
629 Tècniques i procediments

d’imatge i so

COS DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I
DISSENY

701 Ceràmica
707 Dibuix artístic i color
708 Dibuix tècnic
709 Disseny d’interiors
712 Disseny gràfic
716 Història de l’art
720 Materials i tecnologia: disseny
721 Mitjans audiovisuals
722 Mitjans informàtics
725 Volum

COS DE MESTRES DE TALLER D’ARTS
PLÀSTIQUES I DISSENY

802 Brodats i puntes
804 Daurat i policromia
808 Fotografia i processos de reproduc-

ció
810 Motlles i reproduccions
813 Tècniques ceràmiques
818 Tècniques del metall
819 Tècniques murals

COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS
D’IDIOMES

133 Alemany
134 Àrab
135 Italià
136 Japonès
138 Rus
191 Grec modern
192 Francès
193 Anglès

—2 Delegar la competència per resoldre
aquesta convocatòria en la directora gene-
ral de Recursos Humans.

—3 Per formar part de la borsa de treball
les persones interessades han de complir
els requisits indispensables següents:

a) Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’un
dels altres estats membres de la Unió Euro-
pea o la d’un dels altres estats als quals sigui
d’aplicació la lliure circulació de treballadors
en els termes en què s’hagi definit al tractat
de constitució de la Unió Europea, en virtut
dels tractats internacionals signats per la
Unió Europea i ratificats per l’Estat espanyol,
o estar inclòs en algun dels supòsits que
preveu la Llei 17/1993, de 23 de desembre,
sobre l’accés a determinats sectors de la
funció pública dels nacionals dels estats

membres de la Comunitat Europea, modifi-
cada per la Llei 55/1999, de 29 de desem-
bre.

b) Tenir divuit anys complerts i no exce-
dir dels seixanta-cinc anys d’edat.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat
per cap limitació física o psíquica incompa-
tible amb l’exercici del tipus de lloc de tre-
ball que s’hagi d’ocupar.

d) No haver estat separat mitjançat ex-
pedient disciplinari del servei de cap de les
administracions públiques, ni trobar-se in-
habilitat per a l’exercici de les funcions
públiques, d’acord amb el que s’especifica
a l’annex 3. Els aspirants amb nacionalitat
no espanyola hauran d’acreditar igualment
que no es troben sotmesos a cap sanció
disciplinària o condemna penal que impos-
sibiliti l’accés a la funció pública en el seu
estat d’origen.

e) Tenir el nivell de titulació que la nor-
mativa vigent exigeix per a l’ingrés en els
respectius cossos de funcionaris:

Cos de mestres: titulació de mestre.
Cos de professors d’ensenyament secun-

dari i cos de professors d’escoles oficials
d’idiomes, cos de professors d’arts plàsti-
ques i disseny: titulació de doctor, enginyer,
arquitecte, llicenciat o equivalent a efectes
de docència.

Cos de professors tècnics de formació
professional i cos de mestres de taller d’arts
plàstiques i disseny: titulació de diplomat,
arquitecte tècnic, enginyer tècnic o equiva-
lent a efectes de docència.

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

Quedaran exempts d’aquest requisit els
aspirants que posseeixin del títol de mes-
tre, diplomat en professorat d’educació
general bàsica i mestre d’ensenyament pri-
mari, i aquells que participin per les especi-
alitats de tecnologia, administració d’empre-
ses, construccions c iv i ls  i  edi f icació,
hoteleria i turisme, informàtica, organització
i gestió comercial, organització i processos
de manteniment de vehicles, organització i
projectes de fabricació mecànica, organit-
zació i projectes de sistemes energètics,
processos i productes de fusta i mobles,
sistemes electrònics, sistemes electrotèc-
nics i automàtics del cos de professors d’en-
senyament secundari i per les especialitats
dels cossos de professors tècnics de for-
mació professional, d’arts plàstiques i dis-
seny i d’escoles oficials d’idiomes.

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

g) Acreditar el coneixement adequat, oral
i escrit, de la llengua catalana, d’acord amb
el que estableix el Decret 244/1991, de 28
d’octubre, sobre el coneixement de les
dues llengües oficials a Catalunya que es

requereix per a la provisió de llocs de tre-
ball dels centres públics d’ensenyament no
universitari de Catalunya dependents del
Departament d’Ensenyament i l’Ordre CLT/
197/2002, de 12 de juny, sobre els títols,
diplomes i certificats equivalents als certi-
ficats de coneixements de català de la Di-
recció General de Política Lingüística.

h) Tenir la capacitació corresponent per
impartir les àrees i matèries curriculars cor-
responents a l’especialitat que requereixi
el  l loc de trebal l  que s’hagi d’ocupar
d’acord amb l’annex del Decret 133/2001,
de 29 de maig, així com amb l’annex 6 de
la Resolució ENS/1151/2003, de 23 d’abril,
per la qual es dicten les instruccions sobre
els desplaçaments forçosos per modifica-
ció de les plantilles dels centres docents
públics d’ensenyaments infantil i primari i
secundaris, i sobre les adjudicacions de
destinacions provisionals als funcionaris i
al personal interí del cos de mestres i dels
cossos de professorat d’ensenyaments
secundaris per al curs 2003-2004, i amb
la Resolució ENS/1553/2003, de 20 de
maig, que modifica la Resolució ENS/1151/
2003, de 23 d’abril.

El compliment dels requisits esmentats
s’entendrà que s’han de produir en la data
d’acabament del termini de presentació de
sol·licituds i mantenir-se fins a la finalització
del curs 2003-2004.

—4 Els qui desitgin prendre part en
aquest concurs públic han de presentar
una única sol·licitud, a partir de l’endemà
de la publicació d’aquesta Resolució al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
a les delegacions territorials i a la seu
central del Departament d’Ensenyament.
No obstant això, per evitar possibles de-
mores en la seva tramitació, és preferible
que es presenti a la delegació territorial
demanada com a preferent. La sol·licitud
es trobarà a disposició de les persones in-
teressades als llocs esmentats i també
podrà ser impresa a través d’Internet a la
web del Departament d’Ensenyament:
http://www.gencat.net/ense, i caldrà em-
plenar-la segons les instruccions que hi ha
a la pàgina 2 d’aquesta. La sol· l icitud
haurà d’anar acompanyada del full de do-
cumentació justificativa dels requisits on
es consignaran els documents que es pre-
senten per justificar que es reuneixen els
requisits exigits d’acord amb el que s’es-
pecifica a l’annex 2, així com del full de
mèrits al·legats i puntuació assignada, on
hi constaran els mèrits que s’al·leguen
d’acord amb e l  barem de l ’annex 1
d’aquesta Resolució.

Les adreces de les delegacions territori-
als del Departament d’Ensenyament són les
següents:

Barcelona ciutat: av. del Paral·lel, 71,
08004 Barcelona.

Barcelona comarques: c. Casp, 15,
08010 Barcelona.

Baix Llobregat: c. Laureà Miró, 328,
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Vallès Occidental: c. Marquès de Comi-
llas, 67, 08202 Sabadell.

Tarragona: c. Sant Francesc, 7, 43003
Tarragona.
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Girona: c. Ultònia, 11, 17002 Girona.
Lleida: c. Pica d’Estats, 2, 25006 Lleida.
Terres de l’Ebre: c. Providència, 5 i 9,

43500 Tortosa.

—5 Cadascun dels aspirants haurà de
consignar les dades següents a la casella
corresponent de la sol·licitud, i fer-hi cons-
tar el codi que correspongui:

a) El cos o cossos en els quals desitja
ser nomenat.

b) L’especialitat o especialitats que de-
sitja impartir i per a les quals està deguda-
ment capacitat.

c) Les delegacions territorials on vol pres-
tar serveis, amb indicació de la que s’escull
com a preferent.

—6 El termini de presentació de sol·licituds
per participar en la convocatòria que regula
aquesta Resolució és des de l’endemà de
la publicació d’aquesta Resolució al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al
dia 23 de desembre de 2003, ambdós in-
closos.

—7 Transcorregut el termini de presenta-
ció de sol·licituds, la delegació territorial que
en cada cas hagi estat demanada com a
preferent revisarà i comprovarà la documen-
tació que hagin aportat les persones inte-
ressades justificativa de reunir els requisits
exigits, i valorarà els mèrits que hagin al·-
legat els aspirants d’acord amb el barem de
l’annex 1, i els assignarà la puntuació que
els correspongui.

—8 Durant el mes de febrer de 2004, la
Direcció General de Recursos Humans farà
pública la resolució en què declara aprova-
da la llista provisional d’aspirants admesos
i exclosos per cobrir places vacants o subs-
titucions en règim d’interinitat objecte
d’aquesta convocatòria. En aquesta llista,
que s’exposarà a la seu del Departament
d’Ensenyament i a les seves delegacions ter-
ritorials i que podrà consultar-se a Internet
a la web del Departament d’Ensenyament:
http://www.gencat.net/ense, els aspirants hi
figuraran per ordre alfabètic de cognoms i
per ordre de puntuació, i hi constaran al-
menys les dades següents:

Els cognoms i nom de cada aspirant.
El número del DNI o del document acre-

ditatiu de la nacionalitat, en el cas que no
tingui l’espanyola.

Les especialitats per a les quals l’aspirant
està capacitat i que pot impartir.

La titulació acadèmica.
La puntuació total obtinguda desglossa-

da en els apartats i subapartats que confi-
guren el barem.

El número d’ordre que ocupa a la llista.
L’àmbit o àmbits territorials sol·licitats

amb indicació del preferent.
Motiu d’exclusió dels aspirants provisio-

nalment exclosos.

—9 S’obrirà un termini de 10 dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà de l’exposi-
ció de la llista provisional d’aspirants adme-
sos i exclosos a la seu del Departament
d’Ensenyament i a les seves delegacions
territorials, per tal que les persones interes-
sades puguin formular les reclamacions que
creguin oportunes davant la delegació ter-

ritorial que hagin demanat com a preferent
o presentar documentació justificativa de
mèrits ja al·legats en la sol·licitud de parti-
cipació, sempre que aquests hagin estat as-
solits fins a la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds.

—10 La Direcció General de Recursos Hu-
mans estimarà o desestimarà les reclama-
cions presentades i admetrà, o no, la nova
documentació justificativa lliurada, mitjan-
çant la resolució en què es faci pública la
llista definitiva d’aspirants admesos i exclo-
sos per cobrir places vacants o substituci-
ons en règim d’interinitat en centres docents
públics d’ensenyaments no universitaris
dependents del Departament d’Ensenya-
ment per al curs 2003-2004. La llista es-
mentada s’exposarà a la seu del Departa-
ment d’Ensenyament i a les seves delega-
cions territorials durant el mes de març de
2004 i també podrà consultar-se a Internet
a la web del Departament d’Ensenyament:
http://www.gencat.net/ense.

Amb la publicació de la llista definitiva
s’entendran resoltes, a tots els efectes, les
reclamacions presentades contra la llista
provisional i es consideraran efectuades les
notificacions als interessats.

Contra la resolució esmentada, que po-
sarà fi a la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el Jutjat Con-
tenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà 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, també podran interposar po-
testativament recurs de reposició, previ al
recurs contenciós administratiu, davant la
directora general de Recursos Humans, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la seva publicació al DOGC, segons el
que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

—11 En el cas que al moment de procedir
a l’ordenació dels aspirants segons la pun-
tuació total obtinguda es produeixin empats,
aquests es resoldran atenent successiva-
ment els criteris següents:

a) Major puntuació als apartats del ba-
rem de mèrits, per l’ordre en què aquests
figuren al barem de l’annex 1.

b) Major puntuació als subapartats del
barem de mèrits, per l’ordre en què aquests
figuren al barem de l’annex 1.

c) Major edat.

—12 Una vegada elevada a definitiva la llis-
ta baremada, el número d’ordre assignat a
cada aspirant no es modificarà durant el curs
2003-2004, tot i que es presentin nous
mèrits o s’al·leguin prestacions d’altres ser-
veis. Cada aspirant serà, doncs, baremat
una única vegada per al curs 2003-2004.

—13 Si en qualsevol moment arriba a co-
neixement de l’Administració que algun dels
mestres o professors nomenats per cobrir
places vacants o substitucions en règim

d’interinitat ha comès falsedat en la presen-
tació dels documents justificatius, se li res-
cindirà el nomenament, amb l’audiència
prèvia a l’interessat, i, si escau, es passarà
el tant de culpa a la jurisdicció ordinària.

—14 Els aspirants podran sol·licitar un o
més àmbits territorials en els quals fer subs-
titucions, amb indicació del que escullen
com a preferent, amb el benentès que la
resta rebrà el mateix tracte sense diferenci-
ació de preferència. Aquesta elecció de
l’àmbit geogràfic per prestar substitucions
suposarà l’obligació per part de la persona
interessada d’acceptar qualsevol nomena-
ment dintre de l’àmbit escollit. El fet que no
s’accepti un nomenament a jornada com-
pleta inclòs a l’àmbit sol·licitat s’entendrà
com a renúncia a formar part de la llista
durant el curs 2003-2004.

Al llarg del curs les persones interessa-
des podran modificar el nombre de delega-
cions territorials sol·licitades, ampliant o
reduint els àmbits demanats, sense que
aquesta modificació impliqui la renúncia a
formar part de la llista d’aspirants per cobrir
places vacants o substitucions en règim
d’interinitat.

—15 Quan correspongui nomenar un as-
pirant al qual els òrgans competents hagin
reconegut una disminució física igual o su-
perior al 33%, sempre que acrediti la com-
patibilitat entre la disminució i l’exercici de
les tasques docents pròpies del cos, aquest
rebrà una atenció preferent a l’hora d’adju-
dicar-li destinació, per tal d’adequar la seva
adscripció a un lloc de treball apropiat.

—16 L’adjudicació de destinació sempre
serà dintre d’un dels àmbits territorials de-
manats i corresponent a un lloc de treball
d’una especialitat sol·licitada per a la qual
s’estigui habilitat. En absència de candidats
d’una determinada especialitat, la delega-
ció territorial oferirà als que la posseeixin i
no l’hagin demanada, la possibilitat de ser
nomenats per a aquest tipus de lloc.

No es podrà rebutjar un nomenament de
jornada completa dintre els àmbits territori-
als i especialitats demanats a la instància.
El fet de no acceptar un nomenament impli-
carà la baixa de la llista per renúncia, tal com
estableix l’article 6 del Decret 133/2001, de
29 de maig.

—17 És motiu de baixa de la borsa de tre-
ball la renúncia, no acceptar la destinació
adjudicada, no assistir als actes públics de
nomenaments sense causa justificada quan
s’estigui obligat a assistir-hi, així com no
prendre possessió del lloc de treball adjudi-
cat en els terminis previstos sense causa
justificada.

També és motiu de baixa de la borsa l’ha-
ver estat sancionat, mitjançant expedient
disciplinari, per falta notòria de rendiment
o per incompliment greu dels deures i les
obligacions derivats de les funcions pròpi-
es del lloc de treball.

Així mateix, no serà inclòs a la borsa de
treball docent, una vegada finalitzat el seu
nomenament, el docent que hagi mostrat un
rendiment insuficient que no comporti inhi-
bició o una evident i documentada manca
de capacitat per ocupar el lloc de treball i
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que impedeixi complir les funcions assigna-
des, mitjançant expedient administratiu
contradictori i no disciplinari, un cop escol-
tada la junta de personal docent correspo-
nent.

—18 Quan la delegació territorial adjudi-
qui un lloc de treball al professorat nome-
nat per cobrir substitucions en règim d’in-
terinitat, aquest rebrà una credencial de no-
menament on s’especificaran les dates
d’inici i cessament previstes, l’especialitat
del lloc de treball que ocuparà al centre do-
cent, i el motiu que ha originat la vacant.
Les dates especificades a la credencial no
les podrà modificar unilateralment l’Adminis-
tració, llevat dels casos en què es produeixi
una reincorporació anticipada d’un funcio-
nari, la qual cosa provocarà el cessament
del professorat nomenat.

—19 Sens perjudici de les normes regla-
mentàries que siguin d’aplicació al moment
d’acceptació del nomenament, la persona
interessada presentarà una declaració jura-
da conforme no treballa en cap altre lloc de
treball ni públic ni privat. L’ocupació d’un
segon lloc de treball o l’exercici d’un segon
càrrec o activitat al sector públic o privat
requerirà la prèvia i expressa autorització de
compatibilitat, que només s’atorgarà en els
casos que preveu la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal
al servei de l’Administració de la Generali-
tat.

També caldrà presentar una certificació
mèdica de no patir cap malaltia ni estar
afectat de cap limitació física o psíquica
incompatible amb l’exercici del tipus de lloc
de treball que s’hagi d’ocupar.

Amb posterioritat a la incorporació al lloc
de treball, i en el termini màxim de 45 dies,
el professorat nomenat rebrà el document
de nomenament corresponent, que tindrà
validesa legal a tots els efectes.

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

Barcelona, 1 de desembre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

Barem

Únicament es valoraran els mèrits asso-
lits fins a la data de finalització del termini
de presentació de sol·licituds. Un mateix
mèrit no podrà ser valorat per més d’un
apartat o subapartat.

—1 Experiència docent (màxim 50 punts)
1.1 Per cada curs complet durant el qual

s’hagin impartit ensenyaments reglats cor-
responents a qualsevol nivell educatiu, 5
punts.

1.2 Per cada mes complet durant el qual
s’hagin impartit ensenyaments reglats cor-
responents a qualsevol nivell educatiu,
0,4166 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament o contracte, o
certificació expedida pel director del cen-
tre corresponent, amb el vistiplau de la
Inspecció d’Ensenyament, o pel secretari
de la delegació territorial corresponent, o
bé pel secretari del col·legi de doctors i lli-
cenciats o d’altres col·legis professionals,
sempre que aquesta certificació pugui ser
emesa d’acord amb els seus estatuts. Els
serveis prestats a l’estranger s’acreditaran
mitjançant certificats expedits pels minis-
teris d’educació dels països respectius, de-
gudament traduïts a qualsevol de les dues
llengües oficials a Catalunya.

Per als serveis prestats fora del Departa-
ment d’Ensenyament s’haurà d’acreditar la
data de finalització de la prestació del ser-
vei mitjançant una diligència de cessament,
una certificació d’empresa o algun altre
document oficial on consti aquesta informa-
ció.

Tant al subapartat 1.1 com al 1.2, per
poder computar els serveis prestats als
becaris de formació de docència i recerca
com a experiència docent, caldria que la
universitat on els ha prestat certifiqués que
estan en possessió de totes i cadascuna de
les facultats pròpies dels docents (que im-
parteixen la totalitat de la matèria d’un curs,
que avaluen els alumnes de la matèria es-
mentada i que signen les actes correspo-
nents).

En els dos subapartats esmentats com-
puten com a serveis docents els prestats
com a educador en llars d’infants.

—2 Formació acadèmica (màxim 25 punts)
2.1 Expedient acadèmic en el títol al·le-

gat.
Es valorarà exclusivament la nota mitjana

del títol al·legat com a requisit de titulació
que preveu el punt 3.e) de la Resolució, tal
i com a continuació s’indica:

De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts.
De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts.
Documents justificatius: certificació aca-

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

Per a l’obtenció de la nota mitjana de
l’expedient acadèmic, en els casos en què
a la certificació acadèmica no hi figurin les
expressions numèriques completes, s’apli-
caran les equivalències següents:

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

facin constar tant la qualificació literal com
la numèrica, es tindrà només en considera-
ció aquesta darrera.

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

Si a l’expedient acadèmic es recull l’ex-
pressió d’assignatura adaptada, caldrà
aportar la certificació acadèmica acreditati-
va de la puntuació obtinguda en el moment
de cursar l’assignatura segons l’antic pla
d’estudis.

Per a l’obtenció de la nota mitjana de l’ex-
pedient acadèmic, en cap cas no es tindran
en consideració les qualificacions correspo-
nents a projectes de final de carrera, tesi-
nes o qualificacions anàlogues.

2.2 Pel títol de doctor en la titulació al·le-
gada com a requisit de titulació previst al
punt 3.e) d’aquesta Resolució:

2.2.1 Per haver superat la fase docent i
la fase investigadora del doctorat: 5 punts.

2.2.2 Per posseir el títol de doctor: 5
punts.

La puntuació corresponent a la posses-
sió del títol de doctor (apartat 2.2.2) serà
acumulable a la de superació dels cursos
del mateix doctorat (apartat 2.2.1).

Documents just i f icat ius: cert i f icació
acadèmica on consti la superació de tots
els cursos de doctorat i/o fotocòpia com-
pulsada del títol de doctor o, en tot cas, de
la cert i f icació d’abonament dels drets
d’expedició d’aquest, d’acord amb l’Ordre
de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de
13.7.1988).

2.3 Per titulacions universitàries diferents
de l’al·legada com a requisit de titulació pre-
vist al punt 3.e) d’aquesta Resolució:

2.3.1 Per cada titulació de primer cicle:
10 punts.

2.3.2 Per cada titulació de segon cicle:
10 punts.

La puntuació corresponent a les titulaci-
ons de segon cicle (apartat 2.3.2) serà acu-
mulable a la del primer cicle de la mateixa
llicenciatura (apartat 2.3.1).

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica o fotocòpia compulsada del títol.

Quan la certificació acadèmica correspon-
gui a una titulació de segon cicle haurà d’es-
mentar que ha superat el primer cicle.

2.4 Per haver realitzat la tesi de llicen-
ciatura o examen de grau de la titulació
al·legada com a requisit de titulació previst
al punt 3.e) d’aquesta Resolució: 5 punts.

Document justificatiu: certificació acredi-
tativa corresponent.

2.5 Per cada diploma de postgrau o
màster finalitzat:

2.5.1 D’una durada igual o superior a 300
hores: 4 punts.

2.5.2 D’una durada igual o superior a 150
hores: 2 punts.

2.5.3 D’una durada inferior a 150 hores:
1 punt.
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Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol amb especificació de les
hores de durada. Si en el títol no hi consten
les hores, certificació acreditativa expedida
per l’organisme o centre corresponent, on
constin les hores de durada, juntament amb
una fotocòpia compulsada del títol o del
rebut que acrediti el pagament corresponent
a la seva expedició. En qualsevol cas és im-
prescindible especificar les hores de dura-
da del postgrau o màster.

2.6 Per titulacions de les escoles ofici-
als d’idiomes:

2.6.1 Per cada titulació de cicle elemen-
tal: 1 punt.

2.6.2 Per cada titulació de cicle superi-
or: 2 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del títol o certificació acadèmica
corresponent.

2.7 Activitats de formació permanent:
participació en activitats de formació per-
manent incloses al pla de formació perma-
nent del Departament d’Ensenyament o del
de Benestar i Família o bé organitzades per
les universitats o reconegudes pel Departa-
ment d’Ensenyament, o organitzades o re-
conegudes per altres comunitats autònomes
amb plenes competències educatives, o pel
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Es valoraran les activitats següents:
Per participar en cursos, seminaris, for-

mació en centres i assessoraments d’una
durada mínima de 15 hores i també per
formar part de grups de treball i seminaris
permanents d’una durada mínima de 40
hores: 0,5 punts per cada 15 hores acredi-
tades, fins un màxim de 6 punts.

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

Documents justificatius: certificació acre-
ditativa expedida per l’organisme o centre
corresponent, amb especificació de les
hores de durada (no s’acceptarà cap certi-
ficació que no les inclogui). Per a les activi-
tats incloses al pla de formació o reconegu-
des, l’entitat col·laboradora corresponent hi
farà constar explícitament que l’activitat en
qüestió està inclosa al pla esmentat o que
està reconeguda, i hi indicarà la resolució
de reconeixement.

Només es valoraran les activitats de for-
mació permanent realitzades amb posteri-
oritat a l’obtenció del títol al·legat per a l’in-
grés a la llista d’interins.

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

ANNEX 2

Documentació justificativa dels requisits

—1 Fotocòpia del document nacional
d’identitat (DNI) vigent. En el cas de no ser
espanyol, caldrà presentar una fotocòpia del
document acreditatiu de la seva nacionalitat
o, si hi manca, una fotocòpia del passaport.

—2 Fotocòpia compulsada del títol exigit
o certificació acadèmica original o, en tot cas,
fotocòpia compulsada acreditativa d’haver
realitzat tots els estudis necessaris per a la
seva expedició, amb indicació de la convo-
catòria en què es van acabar, o bé una cer-
tificació que acrediti la realització i convo-
catòria d’aquests estudis.

En el cas de presentar la certificació aca-
dèmica dels estudis realitzats, s’hi haurà
d’adjuntar també la fotocòpia compulsada
del rebut que acrediti el pagament corres-
ponent dels drets d’expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l’es-
tranger, caldrà adjuntar la corresponent
homologació o bé la credencial de reconei-
xement de la titulació per a l’exercici de la
professió de mestre o de professor d’edu-
cació secundària.

—3 Exclusivament per al cos de profes-
sors d’ensenyament secundari, certificat
d’aptitud pedagògica expedit per un insti-
tut de ciències de l’educació o el títol pro-
fessional d’especialització didàctica, excep-
te per a les diferents especialitats de tecno-
logia i de la formació professional específica.
També podrà justificar-se mitjançant el res-
guard d’haver fet el seu pagament.

Quan en substitució del certificat d’apti-
tud pedagògica s’al·legui experiència docent
efectiva durant dos cursos acadèmics,
s’acreditarà aquest fet mitjançant certifica-
ció expedida pel secretari amb el vistiplau
del director del centre, si es tracta d’un
centre públic, fent-hi constar el número de
registre personal. Si l’experiència docent
que s’acredita correspon a un centre privat,
l’esmentada certificació haurà de ser expe-
dida pel director del centre amb el vistiplau
de la Inspecció d’Ensenyament, o pel se-
cretari del col·legi de doctors i llicenciats o
d’altre col·legi professional, sempre que
aquesta cert i f icació pugui  ser emesa
d’acord amb els seus estatuts.

—4 Declaració jurada o promesa de no ha-
ver estat separat mitjançant expedient dis-
ciplinari del servei de cap administració pú-
blica, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exer-
cici de les funcions públiques. Els aspirants
que no posseeixen la nacionalitat espanyo-
la hauran de presentar declaració jurada o
promesa de no estar sotmesos a sanció dis-
ciplinària o condemna penal que impossibi-
liti l’accés a la funció pública al seu estat
d’origen.

—5 Fotocòpia compulsada del títol acredi-
tatiu del coneixement adequat de la llengua
catalana.

—6 Fotocòpia compulsada de la titulació
idònia que capacita per ocupar un lloc o
llocs de treball de l’especialitat o les espe-
cialitats que se sol·liciten.

ANNEX 3

Model de declaració jurada o promesa,
apartat d) del punt 3, per a aspirants que
posseeixen la nacionalitat espanyola:

“El/La senyor/a (nom i cognoms), amb
domicili a (població, carrer, número) i do-
cument nacional d’identitat (número), de-
clara sota jurament o promesa, a efectes
de formar part de la llista d’aspirants a
cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat en centres docents pú-
blics d’ensenyaments no universitaris, que
no ha estat separat/ada del servei de cap
de les administracions públiques i que no
es troba inhabilitat/ada per a l’exercici de
les funcions públiques.

”(Localitat i data)
”(Signatura)”.
Model de declaració jurada o promesa,

apartat d) del punt 3, per a aspirants que
no posseeixen la nacionalitat espanyola:

“El/La senyor/a (nom i cognoms), amb do-
micili a (població, carrer, número) i passa-
port núm. (número), declara sota jurament
o promesa, a efectes de formar part de la
llista d’aspirants a cobrir places vacants o
substitucions en règim d’interinitat en cen-
tres docents públics d’ensenyaments no
universitaris, que no ha estat sotmès/esa a
cap sanció disciplinària o condemna penal
que li impossibiliti a (estat d’origen) l’accés
a la funció pública.

”(Localitat i data)
”(Signatura)”.
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