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RESOLUCIÓ EDC/3102/2004, de 12 de
novembre, de modificació de la Resolució
ENS/111/2004, de 20 de gener, de convo-
catòria per a la concessió dels ajuts del Fons
d’acció social per al personal funcionari do-
cent no universitari dependent de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, cor-
responent a l’any 2003.

L’Acord de la Mesa General de Negocia-
ció de la Funció Pública entre l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya i les or-
ganitzacions sindicals sobre les condicions
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de treball dels empleats públics de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya sig-
nat el 12 de juliol de 2000, i ratificat pel
Govern de la Generalitat el 24 de juliol de
2000, preveu en l’apartat 14.1 sota l’epígraf
Fons d’acció social, l’establiment d’un fons
destinat a finançar accions i programes de
caràcter social per tal de millorar el benes-
tar social dels empleats públics de l’Admi-
nistració de la Generalitat.

El 7 de març de 2003 es va signar l’Acord
de la Mesa General de Negociació de l’Ad-
ministració de la Generalitat en el que s’es-
tableix en el punt 3, apartat b) l’habilitació,
per al període de 2004, d’un fons addicio-
nal per incrementar el Fons d’acció social
del personal docent no universitari en
1.062.500 euros.

Per tal de donar compliment al que esta-
bleix l’esmentat Acord, cal modificar la Re-
solució ENS/111/2004, de 20 de gener, de
convocatòria per a la concessió dels ajuts
del Fons d’acció social per al personal fun-
cionari docent no universitari dependent de
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, corresponent a l’any 2003.

En conseqüència,

Resolc:

—1 Modificar l’apartat 2 de la Resolució
ENS/111/2004, de 20 de gener, de convo-
catòria per a la concessió dels ajuts del Fons
d’acció social per al personal funcionari
docent no universitari dependent de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya,
corresponent a l’any 2003, en el sentit de
destinar per a la concessió d’aquests ajuts
fins a un import màxim de 5.269.584,73
euros a càrrec de la partida pressupostària
EN03 D/23300100/3134 del pressupost de
2004.

—2 Modificar els imports màxims dels
ajuts previstos a l’annex 2, bases específi-
ques, de l’esmentada convocatòria, que
seran els que s’especifiquen a continuació:

1. Modalitat ajut per a persones dismi-
nuïdes.

Import: a) per disminucions iguals o su-
periors al 65%: 626 euros.

b) per disminucions entre el 33% i el 64%:
375 euros.

2. Modalitat ajut per ascendents depen-
dents.

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 364
euros.

3. Modalitat: ajut per tractament odonto-
lògic.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 21% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 902 euros.

4. Modalitat: ajut per ortodòncia.
Import: s’adjudicarà un percentatge de

fins al 21% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 902 euros.

5. Modalitat: ajut per pròtesis oculars, au-
ditives i ortopèdia.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 21% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 902 euros.

6. Modalitat: ajut per reducció de diòp-
tries amb làser.

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 282
euros.

7. Modalitat: ajut per tractament de foni-
atria.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 21% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 902 euros.

8. Modalitat: ajut per tractament de psi-
coteràpia i de conducta alimentària anò-
mala.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 21% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 902 euros.

9. Modalitat: ajut per tractament de per-
sones afectades de malaltia celíaca.

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 260
euros.

10. Modalitat: ajut per tractament de fer-
tilitat.

Import: s’adjudicarà un percentatge de
fins al 21% de la despesa neta efectuada,
amb un ajut màxim de 902 euros.
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11. Modalitat: ajut per tràmits d’adopció.
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 219

euros.

12. Modalitat: ajut per natalicis i adopcions.
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 251

euros per fill o filla.

13. Modalitat ajut per llars d’infants.
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 42

euros per mes.

14. Modalitat ajut per colònies d’esplai.
Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 51

euros per fill o filla.

15. Modalitat: ajut per estudis universi-
taris.

Import: s’adjudicarà un ajut màxim de 251
euros per fill o filla.

16. Modalitat: ajut per defunció.
Import d’aquest ajut serà de 1.877 euros.

17. Modalitat: ajut per sepeli.
Import d’aquest ajut serà de 473 euros.

Contra aquesta Resolució que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu corresponent, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, de conformitat
amb allò que preveu l’article 46.1 de la Llei
2971998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant la consellera
d’Educació, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons allò que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 12 de novembre de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(04.317.072)

ORDRE EDC/413/2004, de 10 de novem-
bre, per la qual es convoquen beques de
col·laboració en tasques de formació en tec-
nologies de la informació aplicades a l’edu-
cació, pròpies del Departament d’Educació,
per a l’any 2005.

El Departament d’Educació impulsa des
de fa anys la integració de les tecnologies
de la informació i de la comunicació a l’ense-
nyament i l’aprenentatge mitjançant plans
de dotació i manteniment d’equipaments,
accions de formació del professorat, suport
i coordinació, desenvolupament de contin-
guts i provisió de serveis. Entre aquests
projectes i serveis, que es duen a terme en
col·laboració amb la Secretaria de Teleco-
municacions i Societat de la Informació del
Departament d’Universitats, Recerca i So-
cietat de la Informació, destaquen la Xarxa
Telemàtica Educativa de Catalunya, que pro-

porciona connexió i serveis d’Internet al pro-
fessorat, als centres docents i als serveis
educatius del Departament d’Educació i el
portal educatiu edu365.com, adreçat als
alumnes i a les seves famílies, que materi-
alitza així una comunitat educativa virtual de
gran abast i contingut.

És en aquest marc de formació en noves
tecnologies que el Departament d’Educa-
ció ha considerat oportú convocar novament
un concurs públic per a la concessió de
beques que facilitin la col·laboració d’estu-
diants universitaris i de cicles formatius de
grau superior en els diversos àmbits relaci-
onats amb les tecnologies de la informació
per tal que l’experiència que assoleixin en-
riqueixi la seva formació acadèmica alhora
que els dóna una experiència pràctica del
funcionament de l’Administració i els pre-
para per al seu exercici professional.

El Departament d’Educació disposa de 18
beques anuals de col·laboració en tasques
relatives a les tecnologies de la informació
aplicades a l’educació. Les beques de l’any
anterior poden ser prorrogades un any més,
per la qual cosa cal obrir convocatòria pú-
blica per adjudicar les noves beques, pror-
rogar les que escaigui i establir el mecanis-
me per cobrir les vacants.

Per tot això, d’acord amb el que preveu el
capítol IX del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article 1
Obrir convocatòria pública per adjudicar

deu 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 General d’Orde-
nació i Innovació Educativa, a estudiants i
titulats recents, tant universitaris com de
cicles formatius de grau superior, de cen-
tres i universitats de Catalunya, relacionats
amb les tecnologies de la informació.

Prorrogar vuit de les beques que ja van
ser atorgades per a l’any 2004, tal com
preveia el punt 4.2 de les bases de la con-
vocatòria publicada per l’Ordre ENS/472/
2003, de 22 d’octubre (DOGC núm. 4023,
de 3.12.2003). Les beques reservades a la
pròrroga que no es cobrissin acreixeran les
deu 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 aques-

ta convocatòria, les quals consten a l’an-
nex d’aquesta Ordre.

Article 3
La despesa derivada del lliurament de les

beques, per un import màxim de 152.496,00
euros, queda condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient en la partida EN02

D/480130200/3212, o partida equivalent,
del pressupost de l’any 2005.

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 DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació al
DOGC, segons el que disposen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 de novembre de 2004

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

Annex

Bases

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

cessió de deu beques de col·laboració en tas-
ques de formació en tecnologies de la infor-
mació aplicades a l’educació i altres tasques
pròpies de la Subdirecció General de Tecno-
logies de la Informació. A més a més, es pror-
roguen vuit beques de les que ja van ser ator-
gades l’any 2004, tal com preveia el punt 4.2
de les bases de la convocatòria publicada per
l’Ordre ENS/472/2003, de 22 d’octubre.

—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,
telemàtica, audiovisuals i els multimèdia
aplicats a l’educació, seguint els programes
que desenvolupa la Subdirecció General de
Tecnologies de la Informació, experiència
que els qualifica per al seu futur professio-
nal 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 2005, sempre que posseeixin
el certificat de coneixements de català del
nivell C o equivalent i que reuneixin els re-
quisits de la modalitat de la beca A o B que
s’indiquen als apartats 2 i 3 d’aquesta base.
Les persones que haguessin obtingut una
beca en la convocatòria 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’aquesta base.

3.2 Modalitat A. Set beques de col·-
laboració s’adrecen als estudiants de les
universitats de Catalunya que hagin superat
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el 40% dels crèdits, o que hagin finalitzat, en
els anys 2003 o 2004, algun dels estudis
següents: enginyeria de telecomunicació, en-
ginyeria informàtica, llicenciatura en comu-
nicació audiovisual, enginyeria tècnica de te-
lecomunicació (totes les especialitats),
enginyeria tècnica d’informàtica de gestió,
enginyeria tècnica d’informàtica de sistemes
o graduat en multimèdia (títol propi).

3.3 Modalitat B. Tres beques de col·la-
boració s’adrecen als estudiants de centres
docents de Catalunya que hagin superat el
40% dels crèdits, o que hagin finalitzat, en
els anys 2003 o 2004, algun dels cicles
formatius de grau superior de les famílies
professionals de formació professional es-
pecífica següents: administració, arts gràfi-
ques, electricitat i electrònica, comunicació,
imatge i so o informàtica.

3.4 A més a més de les set beques que
es convoquen en la modalitat A, es prorro-
guen cinc beques més de la mateixa moda-
litat per als estudiants o titulats que hagin
gaudit d’aquesta beca durant l’any 2004.
Les beques reservades a la pròrroga que
no es cobrissin acreixeran les previstes a
l’apartat 3.2 d’aquesta base.

3.5 A més a més de les tres beques que
es convoquen en la modalitat B, es prorro-
guen tres beques més de la mateixa moda-
litat per als estudiants o titulats que hagin
gaudit d’aquesta beca durant l’any 2004.
Les beques reservades a la pròrroga que
no es cobrissin acreixeran les previstes a
l’apartat 3.3 d’aquesta base.

—4 Lloc de realització, durada i dedicació
4.1 La col·laboració es durà a terme ha-

bitualment en locals del Departament d’Edu-
cació i eventualment en d’altres llocs, com
ara centres docents o empreses, d’acord
amb les condicions i necessitats de desen-
volupament del servei.

4.2 La col·laboració s’iniciarà durant el
mes de gener de 2005 i acabarà el dia 31 de
desembre de 2005. Els estudiants o titulats
que hagin iniciat aquesta beca durant l’any
2005, 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 prorrogades.

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
forma flexible, i també l’horari de dedicació.
La remuneració serà proporcional al nom-
bre 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 d’altres proves
oficials en el marc dels estudis que estiguin
cursant.

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

tació econòmica total de 9.050,40 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
pels tutors dels becaris.

Cada beca de la modalitat B té una do-
tació econòmica total de 7.315,20 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
pels tutors dels becaris.

—6 Drets i obligacions dels adjudicataris
6.1 Els becaris tenen dret al seguiment

personalitzat de la seva tasca mitjançant la
tutoria que es designi, a rebre un certificat
de la Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa que acrediti la col·laboració
prestada i a tenir individualment una pòlissa
d’assegurança d’accident. Els riscos co-
berts per aquesta pòlissa seran els acci-
dents derivats de la prestació de la seva
col·laboració en les instal·lacions del centre
on es realitzen i els accidents in itinere.

6.2 Els becaris estan adscrits al Servei
d’Informàtica Educativa i Acadèmica i al
Servei de Mitjans Audiovisuals de la Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva i atendran les instruccions dels caps de
servei corresponents. Els mecanismes de
control horari s’ajustaran al màxim als habi-
tuals del Departament d’Educació.

—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 DOGC, adreçades al Departament
d’Educació, 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 oficines
de correus s’haurà de fer en un sobre obert,
per tal que sigui datada i segellada pel funci-
onari de correus abans de ser certificada.

El termini de presentació de les sol·licituds
serà de 15 dies naturals comptats a partir
de l’endemà de la publicació d’aquesta
Ordre al DOGC.

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

lum i una fotocòpia del DNI, l’expedient aca-
dèmic, els documents acreditatius del conei-
xement de llengua catalana i d’informàtica
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’Educació podrà demanar als
sol·licitants l’aportació d’informació i docu-
ments complementaris.

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

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

Primera fase. Consistirà en el barem de les
sol·licituds en funció dels mèrits següents: ex-
pedient acadèmic, fins a 30 punts; experièn-
cia/pràctiques, fins a 20 punts; i, coneixe-
ments 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 realit-
zarà sumant la puntuació d’ambdues fases.

—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 digi-
tal d’imatge i so (Flash, Dreamweaver, Ado-
be Premiere, Macromedia Director, i altres).

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

Programari obert o lliure.

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

una comissió formada per un president i cinc
vocals, tots ells tècnics. El president i dos
dels vocals dependents de la Subdirecció
General de Tecnologies de la Informació,
seran designats pel director general d’Orde-
nació i Innovació Educativa; un altre vocal
serà designat per la Secretaria de Telecomu-
nicacions i Societat de la Informació del De-
partament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació, un altre vocal serà designat
per la directora de Serveis del Departament
d’Educació i un últim vocal serà designat pel
director general de Formació Professional i
Educació Permanent. Totes les persones
nomenades hauran d’estar vinculades als
àmbits objecte d’aquesta convocatòria.

La comissió de selecció establirà els cri-
teris de ponderació en l’aplicació del barem
esmentat al punt novè d’aquesta Ordre, que
s’hauran de fer públics al tauler d’anuncis
del Departament d’Educació.

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’Educació la proposta d’aspirants se-
leccionats per ordre de puntuació, fent
constar l’especialitat, i en el cas dels aspi-
rants exclosos, el motiu d’exclusió.

La intervenció en la comissió de selecció
no genera el dret a rebre cap tipus d’indem-
nització o contraprestació.

Les persones interessades podran pre-
sentar reclamacions contra aquesta propos-
ta d’adjudicació davant la comissió de se-
lecció en el termini de deu dies hàbils a
comptar de l’endemà de la seva publicació.

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 general
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d’Ordenació i Innovació Educativa resoldrà
per delegació aquesta convocatòria durant
el mes de gener de 2005. La resolució es
publicarà al tauler d’anuncis del Departa-
ment d’Educació i es notificarà individual-
ment a tots els interessats.

En la resolució es farà constar, per una
banda, els aspirants adjudicataris de les
noves beques i els suplents 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 adme-
sos.

En la resolució també es faran 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’Educació.

El termini màxim per resoldre aquesta
convocatòria serà de dos mesos des de la
data de finalització del termini de presenta-
ció 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 finalització del
termini de presentació de sol·licituds.

Contra la resolució del director general
d’Ordenació i Innovació Educativa, que
exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la
notificació, 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 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 a la normati-
va vigent i a les circumstàncies concurrents,
si correspon la devolució total o parcial de
les quantitats satisfetes i si correspon la
suspensió o l’anul·lació dels pagaments
restants.

(04.315.026)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2004,
per la qual s’aprova i es fa pública la llista
de concessió d’ajuts econòmics del fons
d’acció social per al personal funcionari
docent no universitari dependent de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya,
corresponents a l’any 2003.

Per Resolució de 27 d’abril de 2004 es fa
pública la llista provisional d’admesos i ex-
closos en la convocatòria per a la conces-
sió dels ajuts del Fons d’acció social per al
personal funcionari docent no universitari
corresponents a l’any 2003.

Un cop transcorregut el termini de recla-
macions, i atesa la proposta de la Comissió
d’acció social del personal docent no uni-
versitari (CASD), i de conformitat amb allò
que disposa la base general 11 de la Reso-
lució ENS/11/2004, de 20 de gener de 2004
(DOGC núm. 4061, de 2.2.2004), de con-
vocatòria per a la concessió dels ajuts del
Fons d’acció social per al personal funcio-
nari docent no universitari dependent de
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya, corresponents a l’any 2003,

Resolc:

—1 Aprovar i fer pública la llista de sol·li-
citants, amb indicació de l’ajut econòmic
concedit per a aquelles modalitats per a les
quals han estat admesos i amb indicació de
les modalitats per a les quals han estat de-

finitivament exclosos, amb el detall de les
causes d’exclusió.

—2 El pagament dels esmentats ajuts es
farà amb càrrec a l’aplicació pressupostà-
ria EN03 D/233000100/3134 per A l’any
2004, fins a un import global màxim de
5.269.564,89 euros.

—3 Aquesta Resolució i les llistes corres-
ponents s’exposaran al tauler d’anuncis de
la seu del Departament d’Educació, dels
serveis territorials d’Educació i de les seves
oficines territorials i gestores, així com de la
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Reha-
bilitació i Justícia Juvenil i dels serveis ter-
ritorials del Departament de Justícia; així ma-
teix, aquesta informació es pot consultar a
l’adreça electrònica del Departament d’Edu-
cació http://www.gencat.net/educacio.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu corresponent, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució i les llistes
corresponents en el tauler d’anuncis de la
seu del Departament d’Educació, dels ser-
veis territorials d’Educació i de les seves
oficines territorials i gestores, així com de la
Secretaria de Serveis Penitenciaris, de Re-
habilitació i Justícia Juvenil i dels serveis
territorials del Departament de Justícia, de
conformitat amb allò que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, re-
guladora 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 publicació
d’aquesta Resolució i de les llistes corres-
ponents en el tauler d’anuncis de la seu del
Departament d’Educació, dels serveis terri-
torials d’Educació i de les seves oficines
territorials i gestores, així com de la Secre-
taria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació
i Justícia Juvenil i dels serveis territorials del
Departament de Justícia, segons allò que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 15 de novembre de 2004

Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans


