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RESOLUCIÓ EDC/388/2005, d’11 de fe-
brer, per la qual es fa pública la relació
d’alumnes aprovats en cursos d’especialit-
zació i d’habilitació per al professorat realit-
zats a la Universitat Autònoma de Barcelona
i a l’IES Can Vilumara de l’Hospitalet de
Llobregat.

D’acord amb l’Ordre d’11 de gener de
1996 (BOE núm. 20, de 23.1.1996), per la
qual s’homologuen cursos d’especialització
per al professorat d’educació infantil, d’edu-
cació primària, d’educació especial i del
primer cicle d’educació secundària obliga-
tòria i d’habilitació per als professionals del
primer cicle d’educació infantil, el Departa-
ment d’Educació ha regulat les condicions
i el procediment per a l’autorització dels
cursos esmentats, per la Resolució de 9 de
jul io l  de 1997 (DOGC núm. 2444, de
30.7.1997).

Per la Resolució ENS/2287/2002, de 17
de juliol (DOGC núm. 3696, de 9.8.2002) i
per la Resolució ENS/646/2004, de 15 de
març (DOGC núm. 4098, de 24.3.2004), es
van fer públiques les llistes de cursos d’es-
pecialització i d’habilitació per al professo-
rat, convocats d’acord amb l’Ordre d’11 de
gener de 1996 abans esmentada i autorit-
zats pel Departament d’Educació, que s’ha-
vien iniciat durant el període comprès entre
els anys 2000 i 2003.

Atès que l’article 10 de la Resolució de 9
de juliol de 1997 disposa que el Departa-
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ment d’Educació publicarà anualment al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
la relació dels aprovats dels cursos convo-
cats i autoritzats,

Resolc:

Donar publicitat a la llista d’alumnes apro-
vats en el curs d’especialització en pertor-
bacions del llenguatge i l’audició (logopè-
dia), realitzat a la Universitat Autònoma de
Barcelona, i en els cursos d’habilitació per
a professionals del primer cicle d’educació
infantil, realitzats a l’IES Can Vilumara de
l’Hospitalet de Llobregat.

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 2 mesos
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, 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 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, 11 de febrer de 2005

Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX

Curs d’especialització en pertorbacions del
llenguatge i l’audició (logopèdia)

Postgrau d’especialista en pertorbacions del
llenguatge i de l’audició (promoció 2002-
2004)

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Cognoms i nom DNI

Aguiar Marquès, Núria ............. 36523632T
Carrasquel García, Esther ....... 46628038T
Carrió Vidal, Margalida ........... 43146235Y
Costa Fernández, Judit ........... 33956734V
Escura Serra, Marta ................ 46352930H
Fernández Algarta, Ana .......... 46648076M
Joaquinet Ribera, Elisabet ...... 47643675A
Llovet Aguilar, Inés .................. 38809666H
Millo Miralda, Mariona ............. 45481405D
Monleón Gorriz, Ester ............. 77315796P
Muñoz Pradas, Núria ............... 43551117L
Puig Pérez, M. Milagros ......... 33875553A
Santos Chamizo, M. Àngels ... 46943843S
Soriano Garbin, Roser ............. 45482749L

Cursos d’habilitació per a professionals del
primer cicle d’educació infantil

Cursos d’habilitació per a professionals del
primer cicle d’educació infantil (promoció
2000-2002)

IES CAN VILUMARA DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT

Cognoms i nom DNI

Abad Freixa, Mercè ................. 45489518A
Ayuda Albelda, M. Jesús ......... 37269176E
Bachs Dobon, Silvia ................ 40968055H
Bañuls Albuixech, Alicia .......... 43495811M
Barnils Lucia, Lourdes ............ 46620832Q
Barrionuevo Lafuente,
Dolors ....................................... 40977142C
Basiana Sanz, Lluïsa ............... 37697622R
Bassó Alemany, Assumpció .... 46612720T
Beserán Baeza, M. Dolors ..... 46112697C
Blasi Ricou, Maria ................... 36957846C
Bo Zabala, Matilde .................. 37893078A
Borderas Valentines,
Carmen .................................... 37724325R
Bueno López, Francisco .......... 37794175T
Cailá Pérez-Chirinos, Eva ....... 36571378K
Carrasquilla Cuadrado,
Fuensanta ................................. 38054805V
Carvajal Mancera, Josefina .... 43495580G
Casajuana Maranges, Marta .. 46665224H
Castel Farrés, Susanna ........... 52174679F
Castro Cortés, Ana Maria ....... 40979794G
Duce Sánchez, Sara Maria ..... 35080282S
Enriquez Farreras, Patrícia ..... 38066948Q
Escobar Olivas, M. Rosa ......... 06982169J
Esteva de Llobet, M. Teresa ... 46207703J
Farré Pujol, M. Cristina ............ 40975281E
Franco Corrons, Elena ............. 46115960V
Franco Garrido, Isabel ............ 15339684H
García Carreras, M. Àngels ..... 35035223J
Gimeno Mut, Tere Inés ........... 73943439A
Guardia Soteras, Elisabeth ...... 46571228T
Hernández Leal, Sonia ........... 37386535N
Jarque Benet, Carolina ............ 37348261X
Lara Camacho, Lucía ............. 38847098Y
Lirio Soriano, M.Paz ............... 36481445H
Llorente Gonzàlez, Estefania ... 38101833X
Luna Corona, Carmen ............ 38776723B
Marés Martin,
M. Immaculada ........................ 37692339P
Martínez Brañas, Dolors ......... 37349959Y
Melús Rius, Ana M. ................ 38090886B
Miquel Cotet, Mercè ................ 37677808J
Mont Bonada, Cristina ............. 78002058L
Moreno García, Immaculada ... 38542375X
Moreno González, Balbina ..... 38768381H
Parramón Lamesa, Cristina ..... 38506222J
Perales Mut, Eroteida ............. 20785946H
Perelló Castellví, Josefina ........ 46108347V
Pujó Riu Anna ......................... 77097326S
Quiñoa Conca, Gloria .............. 35084306Z
Raubert Freixes, M. Teresa ..... 37675701E
Rebullida Esteban, Pilar ........... 43398231Z
Recio Prats, Anna .................... 39025836J
Reixach Fresquet, Georgina ... 35043033A
Sánchez Bernal, Carmen ......... 46120717J
Sánchez Capellades,
Francisca .................................. 35041299V
Sanjoaquin Rodríguez, Rosa ... 35082396J
Sans Lucía, Agustina .............. 37264450B
Sebastián García, Tania ........... 52212681J
Sola Casadevall, Josefa ......... 38782930P
Vázquez Méndez, Ermitas ..... 39301344W

Cognoms i nom DNI

Vendrell Royo, Marina ............. 39122866G
Viladrich Borràs, M. Àngels .... 78148107H
Villegas Romero, Lucia ........... 23676989P
Vives Díaz, M. Mercè .............. 43390937B
Zuloaga Canet,
M. Immaculada ........................ 38097717B

(05.039.032)

RESOLUCIÓ EDC/389/2005, de 8 de fe-
brer, per la qual es disposa el trasllat de
domicili de l’institut d’educació secundària
de la Jonquera.

L’institut d’educació secundària de la Jon-
quera, amb codi de centre 17006745, ha
estat ubicat provisionalment a l’edifici situat
al Camí de la Piscina, s/n, de la Jonquera
(Alt Empordà).

Atès que ja es disposa de les instal·lacions
del nou edifici expressament adequat a la
finalitat docent, d’acord amb els informes
emesos pels Serveis Territorials d’Educació
corresponents,

Resolc:

—1 Traslladar l’institut d’educació secun-
dària de La Jonquera, amb codi de centre
17006745, al c. de Lluís Companys, s/n, de
la Jonquera (Alt Empordà), amb efectes aca-
dèmics i administratius des de l’1 de gener
de 2005.

—2 Els Serveis Territorials d’Educació a
Girona prendran les mesures necessàries
per a l’execució del que disposa aquesta
Resolució.

Barcelona, 8 de febrer de 2005

Tomàs de San Cristóbal i Claver
Director general de Centres Docents

(05.039.012)

RESOLUCIÓ EDC/390/2005, de 17 de ge-
ner, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants privada El
Patufet, de Guissona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents Serveis Territorials del
Departament d’Educació pel titular de la llar
d’infants privada El Patufet, de Guissona,
en petició d’autorització de cessament d’ac-
tivitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret, la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de
23 de desembre, de qualitat de l’educació,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,



163

Núm. 1039

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la l lar d’infants privada El Patufet, de
Guissona, 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 exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Lleida, 17 de gener de 2005

P. D. (Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)

Carles Vega Castellví
Director dels Serveis Territorials a Lleida

ANNEX

Comarca de la Segarra

Serveis Territorials: Lleida.
Municipi: Guissona.
Localitat: Guissona.
Núm. de codi: 25007451.
Denominació: El Patufet.
Adreça: c. Raval Convent, 3.
Titular: APA Guarderia Patufet Guissona.
NIF: G25035718.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants privada El Patufet, de Guissona,
amb efectes a partir de la fi del curs 2003-
2004.

(05.014.110)

RESOLUCIÓ EDC/402/2005, de 16 de fe-
brer, per la qual es convoquen les proves
d’accés al grau superior de música corres-
ponents a l’Escola Superior de Música de
Catalunya per al curs 2005-2006.

El Decret 63/2001, de 20 de febrer, esta-
bleix l’ordenació curricular del grau supe-
rior dels ensenyaments de música i regula
la prova d’accés a aquests estudis. A l’ar-
ticle 16 es preveu que les proves d’accés al

grau superior de música seran convocades
anualment pel Departament d’Educació.

La Resolució de 6 d’abril de 2001 del De-
partament d’Educació va establir la regula-
ció de les proves d’accés al grau superior
de música.

Atès que l’Escola Superior de Música de
Catalunya oferirà, en el curs 2005-2006,
places de determinats àmbits, modalitats i
itineraris, cal convocar la prova que hi pos-
sibiliti l’accés.

Per tot això,

Resolc:

—1 Finalitat
Aquesta Resolució regula la convocatò-

ria, exclusivament per a l’inici del curs 2005-
2006, de la prova d’accés al grau superior
dels ensenyaments de música que imparti-
rà l’Escola Superior de Música de Catalunya.

—2 Convocatòries
2.1 Convocatòria de juny.
El dia 13 de juny de 2005, a les 9 hores,

s’iniciarà l’exercici específic per als aspirants
que no tenen els requisits. Posteriorment es
realitzarà l’exercici per a la totalitat dels
aspirants.

2.2 Convocatòria de setembre.
Un cop finalitzada la convocatòria de juny

i efectuada la matriculació en el grau supe-
rior de música, si resten places vacants es
realitzarà una segona convocatòria en el
mes de setembre de 2005 per als àmbits,
modalitats o itineraris que tinguin places va-
cants.

El dia 1 de setembre de 2005, a les 9
hores, començarà l’exercici específic per als
aspirants que no tenen els requisits. Poste-
riorment s’iniciarà l’exercici per a la totalitat
dels aspirants.

2.3 Cada tribunal farà públic, en el
mateix indret de celebració de les proves,
amb una antelació mínima de 48 hores, la
data i l’hora d’inici de les successives parts
de la prova d’accés, així com la data i el lloc
de publicació dels resultats.

—3 Lloc de realització de les proves
Totes les proves es realitzaran al carrer

Padilla, 155, de Barcelona.

—4 Presentació de la sol·licitud
4.1 La sol·licitud es presentarà a l’Es-

cola Superior de Música de Catalunya, pre-
ferentment a l’adreça electrònica http://
www.esmuc.net, d’acord amb el model
d’imprès que es facilitarà des del propi
centre o electrònicament des de l’adreça es-
mentada.

Per participar a la convocatòria de juny,
la sol·licitud es presentarà del 4 al 22 d’abril
de 2005, ambdós inclosos.

Per participar a la convocatòria de setem-
bre, en cas que hi hagi places vacants, es
podran presentar les sol·licituds d’inscrip-
ció entre els dies 11 i 15 de juliol de 2005,
ambdós inclosos, per als àmbits, modalitats
o itineraris que tinguin places vacants.

4.2 Els aspirants que en el moment de
la inscripció es trobin cursant el tercer cicle
del grau mitjà i/o el batxillerat, i per tant no
puguin disposar dels documents acredita-

tius d’haver-los superat, els podran aportar
fins el dia 9 de juny de 2005, inclòs, al lloc
de realització de les proves.

4.3 Els aspirants que hagin superat to-
talment els estudis de grau superior de
música regulats pel Decret 2618/1966, de
10 de setembre, no poden inscriure’s a la
prova d’accés per al mateix àmbit, modali-
tat o itinerari que condueixi a l’obtenció de
la mateixa titulació que posseeixen o a una
declarada equivalent.

Aquests aspirants podran realitzar la pro-
va d’accés per optar a les places reserva-
des per a persones amb titulació superior
de música, d’acord amb l’oferta que en faci
l’Escola Superior de Música de Catalunya.

4.4 Els aspirants que hagin superat, de
manera parcial o total, estudis de grau supe-
rior de música, regulats pel Decret 2618/1966,
de 10 de setembre, poden demanar el reco-
neixement de les equivalències previstes per
la Resolució ENS/3031/2003, de 7 d’octubre
(DOGC núm. 3991, de 20.10.2003).

4.5 Els aspirants que disposant del títol
oficial superior de música en una especia-
litat, regulat pel Decret 63/2001, de 20 de
febrer, vulgui cursar una segona especiali-
tat hauran de realitzar la prova d’accés
corresponent. El centre determinarà el per-
centatge de places que assignarà als alum-
nes que ja disposen del títol superior de
música i les condicions d’accés.

—5 Àmbits, modalitats i itineraris per als
quals es convoca la prova

5.1 Els àmbits en què es convoca
aquesta prova són els següents: composi-
ció, direcció, instruments de música antiga,
instruments de música clàssica i contem-
porània, instruments de jazz i de música
moderna, instruments de música tradicio-
nal, musicologia, pedagogia, sonologia, i
promoció i gestió.

5.2 Les modalitats i itineraris en els
quals es podran iniciar ensenyaments de
grau superior relatius als àmbits que comp-
ten amb més d’una modalitat o itinerari,
durant el curs 2005-2006, són els que s’in-
diquen a continuació.

a) Direcció: modalitats de direcció d’or-
questra i direcció de cor.

b) Instruments de jazz i música moder-
na. Es podrà cursar en dos itineraris: ins-
truments de jazz i instruments de música
moderna. Itinerari de jazz: modalitats de
bateria, contrabaix, guitarra elèctrica, pia-
no, trompeta i trombó. Itinerari de música
moderna: baix elèctric, bateria, cant, flauta
travessera, guitarra acústica, guitarra elèc-
trica, percussió, saxófon, teclats, trombó i
trompeta.

c) Instruments de música antiga: moda-
litats de arpes històriques, cant històric,
clarinets històrics, clavicèmbal, flauta de
bec, flauta travessera barroca, fortepiano,
instruments històrics de broquet, instru-
ments històrics de corda polsada, oboè
barroc, viola de gamba, violí i viola barrocs
i violoncel barroc.

d) Instruments de música clàssica i con-
temporània: modalitats d’acordió, arpa,
cant, clarinet, contrabaix, fagot, flauta de
bec, flauta travessera, guitarra, oboè, orgue,
percussió, piano, saxófon, trombó, trompa,
trompeta, tuba, viola, violí i violoncel.
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e) Instruments de música tradicional: mo-
dalitats de flabiol i tamborí, tible, tenora, gui-
tarra flamenca i cant flamenc.

f) Musicologia: modalitats de musicologia
històrica i etnomusicologia.

g) Pedagogia: modalitats de pedagogia
per a la formació musical bàsica i general,
i pedagogia de l’instrument.

h) Sonologia.
i) Promoció i gestió.

—6 Tribunals avaluadors
Es constituirà un tribunal per a cada

àmbit, llevat que el nombre d’aspirants fes
aconsellable nomenar-ne més d’un.

Cada tribunal estarà format, com a mí-
nim, per un president i dos vocals, que seran
designats pel Departament d’Educació a
proposta de l’Escola Superior de Música de
Catalunya, d’entre el seu professorat, per-
tanyents a l’àmbit corresponent o, si no n’hi
ha, a àmbits afins.

El tribunal es considerarà oficialment
constituït quan hi hagi com a mínim tres dels
seus membres.

Cada t r ibuna l  podrà comptar  amb
l’assessorament de professorat dels àmbits
amb els quals es relacionen els exercicis
quan ho consideri oportú.

La Inspecció d’Educació supervisarà el
desenvolupament de les proves.

—7 En tot el que aquesta Resolució no
preveu expressament, serà d’aplicació la
Resolució de 6 d’abril de 2001 del Depar-
tament d’Educació, per la qual s’estableix
la regulació de les proves d’accés al grau
superior de música.

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

Barcelona, 16 de febrer de 2005

Blai Gasol i Roda
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

(05.047.027)

RESOLUCIÓ EDC/401/2005, de 16 de fe-
brer, per la qual es declara aprovada la llis-
ta provisional d’aspirants admesos i exclo-
sos a les proves convocades per a la
provisió de places de funcionaris docents.

Un cop exhaurit el termini de presentació
de sol·licituds, i per tal de complir el que
estableixen les bases 4.1 i 4.2 de la Reso-
lució EDC/9/2005, de 7 de gener (DOGC
núm. 4298, d’11.1.2005), que obre convo-
catòria de proves per a la provisió de pla-
ces de funcionaris docents,

Resolc:

—1 Declarar aprovada la llista provisional
alfabètica, per cossos i per especialitats,

d’aspirants admesos i exclosos en el pro-
cés selectiu convocat per la Resolució EDC/
9/2005, de 7 de gener, que s’exposa al
públic a la seu central del Departament
d’Educació i a cadascun dels seus serveis
territorials, les adreces de les quals cons-
ten a l’annex d’aquesta Resolució. Així ma-
teix, es pot consultar a través de la pàgina
d’Internet del Departament d’Educació:
http://www.gencat.net/educacio i a la del
portal de l’Administració Oberta de Cata-
lunya: http://www.cat365.net.

—2 En aquesta llista, desglossada per
cossos i especialitats, consten el nom, els
cognoms, el número de NIF dels aspirants
o del document acreditatiu de la nacionali-
tat en el cas de no tenir l’espanyola, el pro-
cediment selectiu pel qual participen i, si
escau, els aspirants que no tenen la nacio-
nalitat espanyola que estan exempts de la
realització de la prova de llengua castella-
na, d’acord amb el que preveu la base 6.2
de la Resolució de convocatòria, així com
els aspirants que reuneixen els requisits su-
ficients de coneixement de la llengua cata-
lana, a l’efecte de l’exempció que preveu la
base 6.3.2 de la mateixa Resolució, i també
els aspirants que reuneixen els requisits su-
ficients de coneixement de la llengua cas-
tellana, a l’efecte de l’exempció que preveu
la base 6.3.3 de la mateixa Resolució. Així
mateix, també hi consten els aspirants que
participen pel procediment d’accés a un cos
de grup superior sense consumir plaça.

A la mateixa llista també hi consta el mo-
tiu d’exclusió dels aspirants provisionalment
exclosos.

—3 Amb la publicació d’aquesta Resolu-
ció es donen per notificats les persones
interessades als efectes del que disposa
l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú. Per tant, les persones inte-
ressades podran formular, en el termini de
deu dies hàbils a partir de l’endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya i davant la Direcció Ge-
neral de Recursos Humans, les reclamaci-
ons que considerin oportunes, de confor-
mitat amb el que estableix la base 4.2 de la
Resolució de convocatòria.

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

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

Barcelona, 16 de febrer de 2005

Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

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

Serveis Territorials a Barcelona (ciutat)
Av. Paral·lel, 71-73.
08004 Barcelona.

Serveis Territorials a Barcelona (comarques)
Casp, 15.
08010 Barcelona.

Serveis Territorials al Baix Llobregat-Anoia
Laureà Miró, 328-330.
08980 Sant Feliu de Llobregat.

Serveis Territorials al Vallès Occidental
Marquès de Comillas, 67-69.
08202 Sabadell.

Serveis Territorials a Lleida
Pica d’Estats, 2.
25006 Lleida.

Serveis Territorials a Girona
Ultònia, 11, 1r 4t.
17002 Girona.

Serveis Territorials a Tarragona
Sant Francesc, 7.
43003 Tarragona.

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
Providència, 5-9.
43500 Tortosa.

(05.045.144)

EDICTE de 17 de febrer de 2005, pel qual
es notifica la resolució d’incoació d’expe-
dient disciplinari al senyor Jordi Sorribes
Querol.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la resolució de 25 de gener
de 2005, del secretari general del Departa-
ment d’Educació, per la qual s’incoa expe-
dient disciplinari al funcionari docent senyor
Jordi Sorribes Querol, de Lleida, es notifica
a la persona interessada que, en aplicació
del que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
por la Llei 4/1999, de 13 de gener, la reso-
lució d’incoació és a la seva disposició a les
oficines de la Subdirecció General de la Ins-
pecció de Serveis del Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya, Via
Augusta, 202-206, planta 5B, 08021 Bar-
celona, de dilluns a divendres en horari d’ofi-
cina, i que se la cita perquè el primer di-
marts, ultrapassades 48 hores després de
la publicació d’aquest Edicte al DOGC,
comparegui a les 11 hores 30 minuts, a la
planta 5B de la Via Augusta, núm. 202,
80821 Barcelona, a fi de prendre-li declara-
ció en relació amb l’expedient disciplinari
que es notifica per aquest Edicte.
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Passats deu dies, a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
se seguiran les actuacions oportunes
d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 17 de febrer de 2005

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(05.047.145)

EDICTE de 17 de febrer de 2005, pel qual
es notifica la resolució de 15 de gener de
2005, que acorda l’aplicació d’una mesura
prevent iva al  senyor Fernando Bueno
Cortes.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la resolució de 15 de gener
de 2005, del secretari general del Departa-
ment d’Educació, dictada en la tramitació
de l’expedient disciplinari incoat al senyor
Fernando Bueno Cortes, interí docent, de
Barcelona, per resolució de 30 de novem-
bre de 2004, en aplicació del que disposa
l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada por la Llei 4/
1999, de 13 de gener, es notifica a la per-
sona interessada que la resolució de 15 de
gener de 2005 ha resolt aplicar al senyor
Bueno Cortes la mesura preventiva de re-
tenció cautelar d’havers en els termes que
estableix l’article 29 del Reglament de rè-
gim disciplinari de la funció pública de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya
(Decret 243/1995, de 27 de juny).

Contra la resolució esmentada la perso-
na interessada pot interposar recurs con-
tenciós administratiu davant el jutjat con-
tenciós administratiu competent, en el
termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte 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, re-
guladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

Així mateix, pot interposar recurs potes-
tatiu 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’aquest Edicte
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,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
ri convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 17 de febrer de 2005

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(05.047.158)

RESOLUCIÓ EDC/418/2005, de 8 de fe-
brer, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre d’educació preescolar El Guirigall, de
l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre d’educació preescolar El Guirigall, de
l’Hospitalet de Llobregat, en petició d’auto-
rització d’obertura, 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 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar,
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació preescolar El Guirigall, de l’Hospitalet
de Llobregat, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar de l’endemà de la seva publicació, 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 públiques
i del procediment administratiu comú o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de febrer de 2005

P. D. (Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)

Jordi Roca i Armengol
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.

Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Codi: 08061531.
Denominació: El Guirigall.
Adreça: c. Provença, 18-24.
Titular: Escola Bressol el Guirigall, SL.
NIF: B62875513.

S’autoritza l’obertura del centre d’educa-
ció preescolar El Guirigall, de L’Hospitalet
de Llobregat, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2004-2005.

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:
4 unitats amb capacitat per a 61 llocs es-

colars.

(05.039.131)

DECRET 25/2005, de 22 de febrer, de ces-
sament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableixen els arti-
cles 4.1 K) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de
desembre, dels consells escolars, a sol·li-
citud de la Federació de Municipis de
Catalunya, cal procedir al cessament i al
nomenament d’un membre del Consell Es-
colar de Catalunya.

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

Decreto:

Article 1
El cessament com a membre del Consell

Escolar de Catalunya, en representació del
sector Administració Local, del senyor
Antoni Martorell i Solanic, i se li agraeixen
els serveis prestats.

Article 2
El nomenament com a membre del Con-

sell Escolar de Catalunya, en representació
del sector Administració Local, del senyor
Joan Manuel del Pozo i Àlvarez, amb efec-
tes fins al 25 de març de 2008

Barcelona, 22 de febrer de 2005

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.048.077)

ANUNCI de modificació del termini de pre-
sentació d’ofertes de l’Anunci de licitació
d’un contracte d’obres, publicat al DOGC
núm. 4319, de 9.2.2005 (exp. 0074/05).

En data 9 de febrer de 2005 es va publi-
car al DOGC l’Anunci del Departament
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d’Educació de licitació del contracte d’obres
d’ampliació del magatzem de material es-
colar i esportiu que té el Departament d’Edu-
cació al c. Copèrnic, en el terme municipal
de Piera.

Atès que s’ha detectat que el CD que con-
tenia el projecte d’aquesta obra era erroni,
la data límit de presentació d’ofertes serà
de 13 dies naturals comptats des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Anunci al
DOGC. Es fa constar que si l’últim dia del
termini és dissabte o festiu, la presentació
de proposicions es prorrogarà fins al pro-
per dia hàbil.

Barcelona, 18 de febrer de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.049.107)

RESOLUCIÓ EDC/423/2005, de 17 de fe-
brer, per la qual es fan públiques les inter-
locutòries dictades per la Secció Cinquena
de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el recurs contenciós administratiu núm.
241/2004.

La Federació d’Associacions de Pares i
Mares de l’Escola Lliure de Catalunya (FA-
PEL) va interposar el recurs contenciós
administratiu núm. 241/2004, contra el
Decret 252/2004, d’1 d’abril, pel qual s’es-
tableix el procediment d’admissió de l’alum-
nat als centres docents en els ensenyaments
sufragats amb fons públics i contra la Re-
solució ENS/896/2004, de 6 d’abril, per la
qual s’aproven les normes de preinscripció
i matrícula de l’alumnat als centres, per al
curs 2004-2005, en els ensenyaments su-
fragats amb fons públics d’educació prees-
colar i de règim general, i en els d’arts plàs-
tiques i disseny, de grau mitjà de música i
de dansa, i d’idiomes en escoles oficials.

La part actora va sol·licitar la suspensió
cautelar de les disposicions impugnades.

El 8 d’octubre de 2004, la Secció Cinque-
na de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
va dictar interlocutòria la part dispositiva de
la qual, textualment traduïda, estableix:

“La Sala acorda: suspendre l’executivitat
dels articles 6.6, 18.5 i 19.3.d) del Decret
252/04, d’1 abril, i de l’article 14 de la
Resolució de 6 d’abril de 2004.”

D’acord amb l’article 267 de la LOPJ, la
Generalitat de Catalunya va sol·licitar l’acla-
riment de l’esmentada interlocutòria i en
data 5 de novembre de 2004, el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya va dictar
interlocutòria la part dispositiva de la qual,
textualment traduïda, estableix:

“Rectificar l’error material manifestat en
la part dispositiva de la interlocutòria de 8
d’octubre de 2004, declarà la suspensió de
l’executivitat de l’article 14.2 últim de la Re-
solució ENS/896/2004, de 6 d’abril de
2004.”

Contra la interlocutòria de 8 d’octubre de
2004, la Generalitat de Catalunya va inter-

posar recurs de súplica, el qual ha estat
desestimat mitjançant interlocutòria de 10
de gener de 2005, que confirma íntegrament
la interlocutòria de 8 d’octubre de 2004.

Atès el que disposen els articles 134 i 107
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa,

Resolc:

Donar publicitat a les Interlocutòries de
dates 8 d’octubre de 2004, 5 de novembre
de 2004 i 10 gener de 2005, per a un co-
neixement general.

Barcelona, 17 de febrer de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.047.208)

RESOLUCIÓ EDC/424/2005, de 16 de fe-
brer, d’adscripció amb destinació definitiva
de diversos funcionaris del cos de mestres.

Pel Decret 191/2003, d’1 d’agost (DOGC
núm. 3942, de 7.8.2003), es creen diver-
sos col·legis d’educació infantil i primària.

Mitjançant la Resolució ENS/2957/2003,
de 30 de setembre (DOGC núm. 3984, de
9.10.2003) es disposa l’inici d’activitats dels
col·legis d’educació infantil i primària a què
es refereix el paràgraf anterior amb les es-
pecificacions que consten a l’annex de la
Resolució.

La disposició addicional setena del Reial
decret 2112/1998, de 2 d’octubre (BOE
núm. 239, de 6.10.1998), estableix que els
mestres que tinguin destinació definitiva en
un centre com a conseqüència de desglos-
sament, desdoblament, transformació total
o parcial d’altre o altres centres, comptaran
a efectes d’antiguitat al centre de destina-
ció la generada en el centre d’origen.

Atès el que preveu l’apartat 3 de l’esmen-
tada Resolució ENS/2957/2003, de 30 de
setembre, cal adoptar les mesures corres-
ponents en relació amb el professorat com
a conseqüència del desglossament o fusió
dels centres afectats,

Resolc:

—1 Adscriure amb destinació definitiva els
funcionaris del cos de mestres, als llocs de
treball que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució, amb efectes de l’1 de setem-
bre de 2004.

—2 Mantenir en el centre al qual s’ads-
criuen l’antiguitat que tenien aquests fun-
cionaris docents en el centre d’origen.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs conten-
ciós administratiu davant el Jutjat Conten-
ciós Administratiu, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la publi-
cació 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 con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa
dels seus interessos.

Barcelona, 16 de febrer de 2005

Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

Serveis Territorials al Vallès Occidental

CEIP Joan Torredemer Canela
Codi 08060757-Matadepera

Creat per desglossament del CEIP Gines-
ta, codi 08020863 de Matadepera.

Adscripció amb destinació definitiva de les
funcionàries del cos de mestres:

NIF: 039148667E.
Nom i cognoms: Montserrat Guillén Julivert.
Especialitat: educació primària.

NIF: 039147486Z.
Nom i cognoms: Joan Tallo Castellet.
Especialitat: educació primària.

NIF: 039146956J.
Nom i cognoms: Dolors Ramírez Carrillo.
Especialitat: educació primària.

NIF: 036973793M.
Nom i cognoms: Lourdes Cairó i Munné.
Especialitat: educació primària, música.

NIF: 045473358N.
Nom i cognoms: Maria Carmen Jiménez
Montilla.
Especialitat: educació primària, educació fi-
sica.

NIF: 039136759M.
Nom i cognoms: Dolors Canals Ruera.
Especialitat: educació especial.

NIF: 046557304Z.
Nom i cognoms: Maria Antonia Alarcón Gra-
cia.
Especialitat: educació primària, anglès.

(05.042.080)

ORDRE EDC/71/2005, de 15 de febrer, per
la qual s’informa de les taxes vigents que
es gestionen en el Departament d’Educa-
ció.

L’article 38 de la Llei 11/2004, de 27 de
desembre, de pressupostos de la Genera-
litat de Catalunya per al 2005 (DOGC núm.
4292, de 31.12.2004) actualitza les taxes
amb tipus de quantia fixa.
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L’article 10 de la Llei 12/2004, de 27 de
desembre, de mesures financeres (DOGC
núm. 4292, de 31.12.2004), modifica la
disposició addicional tercera de la Llei 15/
1997, i estableix que en el termini de dos
mesos a comptar de la data d’entrada en
vigor de qualsevol llei que modifiqui o creï
taxes, o n’actualitzi els imports, cada un dels
departaments del Govern ha de publicar al
DOGC, només amb efectes informatius, una
relació de les taxes vigents que gestionen,
en què s’identifiquin els serveis i les activi-
tats que les generen i les quotes correspo-
nents.

En virtut d’això,

Ordeno:

Article 1
Informar que les taxes vigents que es ges-

tionen des del Departament d’Educació són
les següents:

—1 Taxa per l’expedició de títols acadè-
mics i professionals:

1. Batxillerat: títol de batxillerat, 46,20 eu-
ros.

2. Formació professional específica:
2.1 Títol de tècnic o tècnica: 46,20 eu-

ros.
2.2 Títol de tècnic o tècnica superior:

51,75 euros.
3. Ensenyaments de règim especial:
3.1 Ensenyaments de música i dansa:
3.1.1 Títol professional: 46,20 euros.
3.1.2 Títol superior: 103,40 euros.
3.2 Ensenyaments d’art dramàtic:
3.2.1 Tí to l  super ior d’art  dramàt ic:

103,40 euros.
3.3 Ensenyaments d’arts plàstiques i

disseny:
3.3.1 Títol de tècnic o tècnica: 46,20

euros.
3.3.2 Títol de tècnic o tècnica superior:

51,75 euros.
3.3.3 Títol de conservació i restauració de

béns culturals: 51,75 euros.
3.3.4 Títol de disseny: 51,75 euros.
3.3.5 Títol superior del vidre: 51,75 eu-

ros.
3.3.6 Títol superior de ceràmica: 51,75

euros.
3.4 Ensenyaments d’idiomes: certificat

d’aptitud d’idiomes: 51,75 euros.
3.5.1 Títol de tècnic o tècnica d’esport:

46,20 euros.
3.5.2 Títol de tècnic o tècnica superior

d’esport: 51,75 euros.
4. Reexpedició (expedició de duplicats):

6,85 euros.

—2 Taxa per drets de formació d’expe-
dients:

1. Ensenyament de batxillerat:
1.1 Títol de batxillerat unificat polivalent:

39,75 euros.
1.2 Plans antics:
1.2.1 Títol de batxillerat elemental: 16,60

euros.
1.2.2 Títol de batxillerat superior: 39,65

euros.
1.2.3 Títol de batxillerat laboral: 39,65 eu-

ros.
2. Ensenyament de formació professio-

nal:

2.1 Títol de tècnic o tècnica auxiliar:
16,60 euros.

2.2 Certificat d’escolaritat de formació
professional (FP) de primer grau: 8,65 eu-
ros.

2.3 Títol de tècnic o tècnica especialis-
ta: 39,65 euros.

2.4 Plans antics:
2.4.1 Títol d’oficial industrial: 16,60 eu-

ros.
2.4.2 Títol de mestre o mestra industrial:

39,65 euros.
2.5 Títol d’audició i llenguatge per a

mestres: 19,05 euros.
2.6 Títol de pedagogia terapèutica:

19,05 euros.
3. Ensenyaments artístics i especialitzats:
3.1 Escola Oficial d’Idiomes: diploma

d’aptitud de l’Escola d’Idiomes: 19,05 eu-
ros.

3.2 Conservatoris de música:
3.2.1 Diploma elemental: 10,10 euros.
3.2.2 Títol professional: 19,05 euros.
3.2.3 Títol de professor o professora su-

perior (grau superior): 106,45 euros.
3.2.4 Títol de professor o professora

(grau professional): 72,15 euros.
3.2.5 Diploma d’instrumentista o cantant:

22,40 euros.
3.2.6 Diploma de capacitat: pla antic,

10,10 euros.
3.3 Escoles d’arts aplicades i oficis ar-

tístics:
3.3.1 Títol de graduat o graduada: 10,10

euros.
4. Ensenyament no reglat: diploma,

17,20 euros.

—3 Taxa per la prestació dels serveis do-
cents de les escoles oficials d’idiomes:

1. Matrícula i serveis per a alumnes ofi-
cials: 140,50 euros.

2. Matrícula i drets d’examen del certifi-
cat de cicle elemental per a alumnes lliures:
52,10 euros.

3. Matrícula i drets d’examen del certifi-
cat d’aptitud per a alumnes lliures: 52,10
euros.

—4 Taxa per la prestació dels serveis do-
cents de l’Escola Superior de Conservació
i Restauració de Béns Culturals de Ca-
talunya i per la prestació dels serveis do-
cents que condueixen a l’obtenció del títol
de disseny de l’especialitat corresponent als
ensenyaments de disseny que estableix l’ar-
ticle 49 de la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu:

1. Matrícula:
1.1 Curs complet: 629,35 euros.
1.2 Assignatura anual (per cada hora

setmanal de l’assignatura): 21,05 euros.
1.3 Assignatura quadrimestral (per cada

hora setmanal de l’assignatura): 10,50 eu-
ros.

2. Proves d’accés: 50,45 euros.
3. Projecte final de carrera: 92,65 euros.
4. Secretaria:
4.1 Expedient acadèmic, certificació

acadèmica o trasllat acadèmic: 17,75 eu-
ros.

4.2 Compulsa de documents: 3,90 eu-
ros.

4.3 Expedició de targeta d’identitat
d’estudiant al centre: 3,90 euros.

—5 Taxa per la inscripció a les proves per
a l’obtenció dels certificats expedits per la
International Certificate Conference (ICC):

1. Inscripció: 95,75 euros.
2. Inscripció parcial: 68,35 euros.

—6 Taxa per la inscripció a la prova d’ac-
cés als cicles formatius de grau mitjà, i a la
prova d’accés als cicles formatius de grau
superior de formació professional específi-
ca i dels ensenyaments d’arts plàstiques i
de disseny, i per la inscripció a les proves
de caràcter específic per a l’accés als en-
senyaments de règim especial de tècnic
d’esport i tècnic superior d’esport:

1. Prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà de formació professional especí-
fica: 16,45 euros.

2. Prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà dels ensenyaments d’arts plàsti-
ques i disseny: 16,45 euros.

3. Prova d’accés de caràcter general als
ensenyaments de règim especial de tècnic
o tècnica d’esport i a les formacions espor-
tives de nivell 1: 16,45 euros.

4. Prova d’accés als cicles formatius de
grau superior de formació professional es-
pecífica: 26,50 euros.

5. Prova d’accés als cicles formatius de
grau superior dels ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny: 26,50 euros.

6. Prova d’accés de caràcter general als
ensenyaments de règim especial de tècnic
o tècnica superior d’esport i a les forma-
cions esportives de nivell 3: 26,50 euros.

7. Prova de caràcter específic per a l’ac-
cés als ensenyaments de règim especial de
tècnic d’esport o tècnic superior d’esport
en qualsevol modalitat esportiva: 47,80
euros.

8. Proves per a la inscripció per a l’acre-
ditació de les unitats de competència, per
a cada unitat: 76,55 euros.

—7 Taxa per la inscripció en les proves per
a l’obtenció de determinats títols:

1. Inscripció a les proves, de totes les
matèries, per a l’obtenció del títol de batxi-
ller: 76,55 euros.

2. Inscripció a les proves, per matèries,
per a l’obtenció del títol de batxiller, per cada
matèria: 6,60 euros.

3. Inscripció a les proves, de tots els mò-
duls, per a l’obtenció del títol de tècnic dels
cicles formatius dels ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny: 54,65 euros.

4. Inscripció a les proves, per mòduls
solts, per a l’obtenció del títol de tècnic dels
cicles formatius dels ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny, per cada mòdul: 7,75
euros.

5. Inscripció a les proves, de tots els mò-
duls, per a l’obtenció del títol de tècnic
superior dels cicles formatius dels ensenya-
ments d’arts plàstiques i disseny: 76,55
euros.

6. Inscripció a les proves, per mòduls
solts, per a l’obtenció del títol de tècnic
superior dels cicles formatius dels ensenya-
ments d’arts plàstiques i disseny, per cada
mòdul: 11,00 euros.

7. Inscripció a la prova per a l’obtenció
directa del títol de tècnic de formació pro-
fessional: 54,65 euros.

8. Inscripció a la prova per a l’obtenció
directa del títol de tècnic superior de forma-
ció professional: 76,55 euros.
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9. Inscripció a la prova per a l’obtenció
directa del títol de tècnic de formació pro-
fessional, per crèdit: 7,75 euros.

10. Inscripció a la prova per a l’obtenció
directa del títol de tècnic superior de forma-
ció professional, per crèdit: 11,00 euros.

Article 2
Aquesta Ordre ha de ser exposada en

totes les dependències i oficines del Depar-
tament d’Educació i ha d’estar a disposició
dels contribuents que la sol·licitin.

Barcelona, 15 de febrer de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.039.155)

RESOLUCIÓ EDC/453/2005, de 22 de fe-
brer, de convocatòria de concurs públic per
formar part de la llista d’aspirants per co-
brir places vacants o substitucions en rè-
gim d’interinitat en centres docents públics
d’ensenyaments no universitaris per al curs
2004-2005.

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, estableix, per tal
de cobrir-ne les necessitats, la convocatò-
ria de concurs públic de mèrits per formar
part de la borsa de treball del personal in-
terí docent, segons les necessitats del ser-
vei.

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’Educació des del mes de setem-
bre de 1996 per formar part de la llista
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 que es
puguin donar durant el 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’interinitat per al curs 2004-2005.

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 pú-
blics d’ensenyaments no universitaris de-
pendents del Departament d’Educació per
al curs 2004-2005, per a determinades
especialitats en les quals no es disposa de
prou aspirants d’aquesta llista. Per a cadas-
cuna d’aquestes especialitats es detallen els
serveis territorials on no hi ha prou aspirants
o bé el nombre d’aquests es considera in-
suficient per cobrir les necessitats que es
puguin donar durant el curs. Quan en una
especialitat no consta un servei territorial
determinat, això significa que aquest ja dis-
posa d’un nombre suficient d’aspirants per
cobrir-ne les necessitats, la qual cosa im-
plica que per a aquella especialitat les ex-
pectatives de ser nomenat a curt termini són
molt escasses, si es demana com a prefe-
rent aquest servei territorial.

L’elecció d’un servei territorial preferent
implica que la preferència es fa extensiva per
un igual a totes les especialitats demana-
des, ja que no és possible diferenciar aques-
ta elecció a diferents especialitats durant el
curs.

Les especialitats que es convoquen, dis-
tribuïdes segons els serveis territorials on no
hi ha prou aspirants, són les que s’indiquen
tot seguit:

Cos de mestres

Audició i llenguatge (ALL):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida

Educació especial (ESS):
Barcelona I (ciutat)
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Educació infantil (INF):
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Lleida
Tarragona

Educació primària, anglès (PAN):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Educació primària, educació física (PEF):
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Girona
Lleida

Educació primària, francès (PFR):
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Educació primària, música (PMU):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Cos de professors d’ensenyament secun-
dari

Alemany (AL):
Barcelona II (comarques)

Anglès (AN):
Barcelona II (comarques)
Girona

Aranès (AR):
Lleida

Cultura clàssica (CLA):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Dibuix (DI):
Barcelona II (comarques)
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Economia (ECO):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona

Educació física (EF):
Barcelona II (comarques)
Girona

Filosofia (FI):
Girona
Lleida

Física i química (FQ):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Terres de l’Ebre

Francès (FR):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Tarragona
Terres de l’Ebre

Grec (GR):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Llatí (LA):
Barcelona II (comarques)
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Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Llengua catalana i literatura (LC):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia

Matemàtiques (MA):
Barcelona II (comarques)
Girona

Música (MU):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Lleida

Psicologia i pedagogia (PSI):
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Tarragona
Terres de l’Ebre

Administració d’empreses (501):
Barcelona II (comarques)
Girona

Anàlisi i química industrial (502):
Barcelona II (comarques)

Assessoria i processos d’imatge personal
(503):
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Lleida

Construccions civils i edificació (504):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona

Hoteleria i turisme (506):
Barcelona II (comarques)
Girona

Informàtica (507):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona

Intervenció sociocomunitària (508):
Barcelona II (comarques)

Organització i gestió comercial (510):
Girona

Organització i processos de manteniment de
vehicles (511):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona

Organització i projectes de fabricació me-
cànica (512):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Tarragona

Organització i projectes de sistemes ener-
gètics (513):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia

Processos de cultiu aqüícola (514):
Terres de l’Ebre

Processos diagnòstics clínics i productes or-
toprotètics (517):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia

Processos sanitaris (518):
Barcelona II (comarques)

Processos i mitjans de comunicació (519):
Lleida

Processos i productes de tèxtil, confecció i
pell (520):
Girona

Processos i productes d’arts gràfiques
(522):
Baix Llobregat-Anoia
Tarragona

Processos i productes de fusta i mobles
(523):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Sistemes electrònics (524):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Sistemes electrotècnics i automàtics (525):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Cos de professors tècnics de formació pro-
fessional

Cuina i pastisseria (601):
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Tarragona

Equips electrònics (602):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Terres de l’Ebre

Estètica (603):
Baix Llobregat-Anoia
Girona

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
(604):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Tarragona
Terres de l’Ebre

Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics
i fluids (605):
Barcelona II (comarques)
Tarragona

Instal·lacions electrotècniques (606):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l’Ebre

Laboratori (608):
Barcelona II (comarques)

Manteniment de vehicles (609):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Terres de l’Ebre

Màquines, serveis i producció (610):
Baix Llobregat-Anoia
Tarragona

Mecanització i manteniment de màquines
(611):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Vallès Occidental
Girona
Tarragona

Oficina de projectes de construcció (612):
Barcelona II (comarques)
Tarragona
Terres de l’Ebre

Oficina de projectes de fabricació mecàni-
ca (613):
Barcelona II (comarques)
Girona
Tarragona

Operacions de processos (615):
Barcelona II (comarques)

Patronatge i confecció (617):
Barcelona II (comarques)
Girona

Perruqueria (618):
Barcelona II (comarques)
Girona

Procediments de diagnòstic clínic i ortopro-
tètics (619):
Barcelona II (comarques)

Procediments sanitaris i assistencials (620):
Barcelona II (comarques)

Processos comercials (621):
Barcelona II (comarques)
Girona

Processos de gestió administrativa (622):
Barcelona II (comarques)
Girona

Producció en arts gràfiques (623):
Baix Llobregat-Anoia
Tarragona

Serveis de restauració (626):
Girona

Sistemes i aplicacions informàtiques (627):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona

Soldadura (628):
Barcelona I (ciutat)
Barcelona II (comarques)
Girona
Tarragona

Cos de professors d’arts plàstiques i dis-
seny

Ceràmica (701):
Barcelona II (comarques)

Dibuix artístic i color (707):
Barcelona II (comarques)
Girona
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Dibuix tècnic (708):
Barcelona II (comarques)
Girona

Disseny d’interiors (709):
Girona

Disseny de moda (710):
Barcelona II (comarques)

Disseny gràfic (712):
Barcelona II (comarques)
Girona

Fotografia (715):
Barcelona II (comarques)
Girona

Materials i tecnologia: ceràmica i vidre (718):
Barcelona II (comarques)

Materials i tecnologia: disseny (720):
Girona

Mitjans audiovisuals (721):
Girona

Mitjans informàtics (722):
Barcelona II (comarques)
Girona

Organització industrial i legislació (723):
Girona

Vidre (724):
Barcelona II (comarques)

Volum (725):
Barcelona II (comarques)
Girona

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i
disseny

Daurat i policromia (804):
Barcelona II (comarques)

Fotografia i processos de reproducció (808):
Girona

Motlles i reproduccions (810):
Barcelona II (comarques)

Tècniques ceràmiques (813):
Girona

Tècniques del metall (818):
Barcelona II (comarques)

Tècniques murals (819):
Girona

Cos de professors d’escoles oficials d’idio-
mes

Alemany (133):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona

Àrab (134):
Girona
Lleida
Tarragona

Italià (135):
Girona

Rus (138):
Girona

Francès (192):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona
Terres de l’Ebre

Anglès (193):
Barcelona II (comarques)
Baix Llobregat-Anoia
Girona

—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, tenir la nacionalitat d’al-
tres estats membres de la Unió Europea o
tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres
estats en els quals, en virtut dels tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea
i ratificats per l’Estat espanyol, sigui d’apli-
cació la lliure circulació de treballadors en
els termes en què s’hagi definit en el tractat
constitutiu de la Unió Europea.

També podran ser admesos el cònjuge,
els descendents i els descendents del còn-
juge, tant dels ciutadans espanyols com dels
nacionals dels altres estats membres de la
Unió Europea o dels estats als quals, en
virtut de tractats internacionals subscrits per
la Unió Europea i ratificats per l’Estat espa-
nyol, sigui d’aplicació la lliure circulació de
treballadors en els termes en què s’hagi
definit en el tractat constitutiu de la Unió Eu-
ropea, sigui quina sigui la seva nacionalitat,
sempre que els cònjuges no estiguin sepa-
rats de dret i, pel que fa als descendents,
siguin menors de vint-i-un anys o majors
d’aquesta edat però visquin a càrrec dels
seus progenitors.

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 inha-
bilitat per a l’exercici de les funcions públi-
ques, 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 disci-
plinària o condemna penal que impossibiliti
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 títol d’espe-
cialització didàctica, el certificat d’aptitud
pedagògica o altres equivalents d’acord
amb la disposició addicional primera del
Reial decret 118/2004, de 23 de gener.

Quedaran exempts d’aquest requisit els
aspirants que posseeixin el títol de mestre,

diplomat en professorat d’educació gene-
ral bàsica, mestre d’ensenyament primari i
els llicenciats en pedagogia.

Igualment, d’acord amb el que estableix
la disposició transitòria primera del Reial
decret 334/2004, de 27 de febrer, queda-
ran exempts d’aquest requisit aquells que
acreditin haver prestat serveis docents du-
rant dos cursos acadèmics complets o, en
el seu defecte, durant dotze mesos exercits
en períodes discontinus en centres públics
o privats. A aquests efectes només es tin-
dran en compte els centres a què fan es-
ment els articles 64 i 65 de la Llei orgànica
10/2002, de 23 de desembre, de qualitat
de l’educació. Tampoc serà exigible aquest
requisit a aquells que participin per les es-
pecialitats de psicologia i pedagogia, de
formació professional i d’ensenyaments de
règim especial.

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 reque-
reix per a la provisió de llocs de treball dels
centres públics d’ensenyament no universi-
tari de Catalunya dependents del Departa-
ment d’Educació i l’Ordre PRE/228/2004,
de 21 de juny, sobre els títols, diplomes i
certificats equivalents als certificats de co-
neixements de català de la Secretaria de Po-
lítica Lingüística.

h) Tenir la capacitació corresponent per
impartir les àrees i matèries curriculars
corresponents a l’especialitat que requerei-
xi el lloc de treball que s’hagi d’ocupar
d’acord amb l’annex del Decret 133/2001,
de 29 de maig, i amb l’annex 2 de l’Ordre
ENS/131/2004, de 26 d’abril, per al qual es
modifica l’annex de la taula de titulacions
del Decret 133/2001, de 29 de maig.

En aquest sentit, les titulacions de tècnic
superior d’arts plàstiques i disseny i de gra-
duat d’arts aplicades incloses a l’annex 2
de l’Ordre esmentada per ser declarades
equivalents, a efectes de docència, a les
titulacions exigides amb caràcter general
requereixen un mínim de dos anys d’ex-
periència professional en un camp laboral
relacionat amb l’especialitat a la qual s’as-
pira.

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 2004-2005.

—4 Els qui vulguin prendre part en aquest
concurs públic han de presentar una única
sol·licitud, a partir de l’endemà de la publi-
cació d’aquesta Resolució al DOGC, als
serveis territorials i a la seu central del De-
partament d’Educació. No obstant això, per
evitar possibles demores en la seva trami-
tació, és preferible que es presenti als ser-
veis territorials demanats com a preferent.
La sol·licitud es trobarà a disposició de les
persones interessades als llocs esmentats
i també podrà ser impresa a través d’Inter-
net a la web del Departament d’Educació
http://www.gencat.net/educacio, i caldrà
emplenar-la segons les instruccions que hi
ha a la pàgina 2 d’aquesta. La sol·licitud
haurà d’anar acompanyada del full de do-
cumentació justificativa dels requisits on es
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consignaran els documents que es presen-
ten per justificar que es reuneixen els requi-
sits exigits d’acord amb el que s’especifica
a l’annex 2, així com del full de mèrits al·le-
gats i puntuació assignada, on hi constaran
els mèrits que s’al·leguen d’acord amb el
barem de l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Les adreces dels serveis territorials del
Departament d’Educació són les següents:

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

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

Baix Llobregat-Anoia: 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.

Girona: c. Ultònia, 11, 17002 Girona.
Lleida: c. Pica d’Estats, 2, 25006 Lleida.
Terres de l’Ebre: c. Providència, 5-9,

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) Els serveis territorials on vol prestar
serveis, amb indicació del 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 DOGC
fins al dia 18 de març de 2005, ambdós
inclosos.

—7 Transcorregut el termini de presenta-
ció de sol·licituds, els serveis territorials que
en cada cas hagin estat demanats com a
preferents revisaran i comprovaran la docu-
mentació que hagin aportat les persones
interessades justificativa de reunir els requi-
sits exigits, i valoraran 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 d’abril de 2005, la Direc-
ció General de Recursos Humans farà públi-
ca la resolució en què declara aprovada la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos per
cobrir places vacants o substitucions en rè-
gim d’interinitat objecte d’aquesta convoca-
tòria. En aquesta llista, que s’exposarà a la
seu del Departament d’Educació i als seus
serveis territorials i que podrà consultar-se a
Internet a la web del Departament d’Educa-
ció: http://www.gencat.net/educacio, els as-
pirants hi figuraran per ordre alfabètic de cog-
noms i per ordre de puntuació, i hi constaran
almenys 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’Educació i als seus serveis territorials, per
tal que les persones interessades puguin
formular les reclamacions que creguin opor-
tunes davant els serveis territorials que hagin
demanat com a preferent o presentar do-
cumentació justificativa de mèrits ja al·legats
en la sol·licitud de participació, sempre que
aquests hagin estat assolits 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 reclamaci-
ons presentades i admetrà, o no, la nova do-
cumentació justificativa lliurada, mitjançant la
resolució en què es faci pública la llista de-
finitiva d’aspirants admesos i exclosos per
cobrir places vacants o substitucions en
règim d’interinitat en centres docents públics
d’ensenyaments no universitaris dependents
del Departament d’Educació per al curs
2004-2005. La llista esmentada s’exposarà
a la seu del Departament d’Educació i als
seus serveis territorials durant el mes de maig
de 2005 i també podrà consultar-se a Inter-
net a la web del Departament d’Educació:
http://www.gencat.net/educacio.

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 DOGC, de con-
formitat 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 cas que en el moment de proce-
dir a l’ordenació dels aspirants segons la
puntuació total obtinguda es produeixin
empats, aquests es resoldran atenent suc-
cessivament 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
2004-2005, 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 2004-2005.

—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. A l’hora d’escollir el
servei territorial preferent convé consultar els
serveis territorials on no hi ha prou aspirants,
per tal d’evitar sol·licituds que, en demanar
com a preferent un servei territorial on no hi
ha necessitats, siguin a la pràctica irrelle-
vants a curt termini atès que les expectati-
ves de nomenament són molt escasses.
Aquesta elecció de l’àmbit geogràfic per
prestar substitucions suposarà l’obligació
per part de la persona interessada d’accep-
tar qualsevol nomenament dintre de l’àmbit
escollit. El fet que no s’accepti un nomena-
ment a jornada completa inclòs a l’àmbit
sol·licitat s’entendrà com a renúncia a for-
mar part de la llista durant el curs 2004-
2005.

Al llarg del curs les persones interessa-
des podran modificar el nombre de serveis
territorials sol·licitats, ampliant o reduint els
àmbits demanats, sense que aquesta mo-
dificació impliqui la renúncia a formar part
de la llista d’aspirants per cobrir places va-
cants 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, els serveis
territorials oferiran 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 dels àmbits territo-
rials 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.
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—17 Per tal de garantir la capacitació per
impartir determinats crèdits dels cicles for-
matius, el Departament d’Educació podrà
establir la superació d’una prova que certi-
fiqui la idoneïtat de la persona que ha d’ocu-
par una vacant o una substitució de les
especialitats següents:

Cos de professors d’ensenyaments secun-
daris
507 Informàtica

Cos de professors tècnics de formació pro-
fessional
601 Cuina i pastisseria
603 Estètica
609 Manteniment de vehicles
618 Perruqueria
623 Producció en arts gràfiques
628 Soldadures

Les persones que acreditin una experièn-
cia docent prèvia en l’especialitat correspo-
nent de 6 mesos en centres públics depen-
dents del  Departament d’Educació o
acreditin documentalment una experiència
en el món laboral o formació específica en
el camp corresponent no hauran de realit-
zar aquesta prova.

La prova tindrà caràcter teòric i pràctic,
una durada aproximada de 4 hores i la rea-
litzarà una comissió avaluadora integrada
per un inspector d’Educació de l’àrea de
formació professional i dos professors fun-
cionaris de l’especialitat designats per la
Direcció General de Recursos Humans a
proposta de la Direcció General de Forma-
ció Professional.

Les persones que no superin la prova,
sempre que puguin impartir altres especia-
litats, romandran a la borsa de treball de
personal interí docent només per aquestes
altres especialitats.

També es podrà establir la superació
d’una prova per ocupar vacants i substitu-
cions en escoles oficials d’idiomes i esco-
les d’arts aplicades i oficis artístics, sempre
que les persones que han d’ocupar aques-
tes places no hagin prestat serveis en es-
coles oficials d’idiomes i en escoles d’arts
aplicades i oficis artístics respectivament,
dependents del Departament d’Educació
durant un mínim de 6 mesos en l’especia-
litat.

—18 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 el
fet d’haver estat sancionat, mitjançant ex-
pedient disciplinari, per falta notòria de ren-
diment o per incompliment greu dels deu-
res i les obligacions derivats de les funcions
pròpies 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 inhibi-
ció o una evident i documentada manca de
capacitat per ocupar el lloc de treball i que
impedeixi complir les funcions assignades,

mitjançant expedient administratiu contra-
dictori i no disciplinari, un cop escoltada la
junta de personal docent corresponent.

—19 Quan els serveis territorials adjudi-
quin 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.

—20 Sens perjudici de les normes regla-
mentàries que siguin d’aplicació al moment
d’acceptació del nomenament, la persona in-
teressada presentarà una declaració jurada
conforme no treballa en cap altre lloc de tre-
ball ni públic ni privat. L’ocupació d’un se-
gon lloc de treball o l’exercici d’un segon
càrrec o activitat al sector públic o privat re-
querirà 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 Generalitat.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la conse-
llera d’Educació, 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 oportú per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 22 de febrer de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

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 impart it ensenyaments reglats
corresponents a qualsevol nivell educatiu,
5 punts.

1.2 Per cada mes complet durant el qual
s’hagin impart it ensenyaments reglats
corresponents a qualsevol nivell educatiu,
0,4166 punts.

Documents justificatius: fotocòpia com-
pulsada del nomenament o contracte, o cer-
tificació expedida pel/per la director/a del
centre corresponent, amb el vistiplau de la
Inspecció d’Educació, o pel cap del servei
de personal dels serveis territorials corres-
ponents, o bé pel/per la secretari/ària del
col·legi de doctors i llicenciats o d’altres
col·legis professionals, sempre que aques-
ta certificació pugui ser emesa d’acord amb
els seus estatuts. Els serveis prestats a l’es-
tranger s’acreditaran mitjançant certificats
expedits pels ministeris d’educació dels
països respectius, degudament traduïts a
qualsevol de les dues llengües oficials a
Catalunya.

Per als serveis prestats fora del Departa-
ment d’Educació s’haurà d’acreditar la data
de finalització de la prestació del servei
mitjançant una diligència de cessament, una
certificació d’empresa o algun altre docu-
ment oficial on consti aquesta informació.

Tant al subapartat 1.1 com al 1.2, per po-
der computar els serveis prestats als beca-
ris de formació de docència i recerca com
a experiència docent, caldria que la universi-
tat on els ha prestat certifiqués que estan
en possessió de totes i cadascuna de les
facultats pròpies dels docents (que impartei-
xen la totalitat de la matèria d’un curs, que
avaluen els alumnes de la matèria esmenta-
da i que signen les actes corresponents).

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’ex-
pedient acadèmic, en els casos en què a la
certificació acadèmica no hi figurin les ex-
pressions numèriques completes, s’aplica-
ran 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.
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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 doctorat mateix (apartat 2.2.1).

Documents justificatius: certificació aca-
dèmica on consti la superació de tots els cur-
sos de doctorat i/o fotocòpia compulsada del
títol de doctor o, en tot cas, de la certificació
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.

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’Educació o del de
Benestar i Família o bé organitzades per les
universitats o reconegudes pel Departament
d’Educació, o organitzades o reconegudes
per altres comunitats autònomes amb ple-
nes competències educatives, o pel Minis-
teri d’Educació i Ciència.

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 mit-
jançant aquest apartat els cursos realitzats
per a l’obtenció d’un títol o certificat acadè-
mic.

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 nacionali-
tat o, si hi manca, una fotocòpia del passa-
port.

—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
convocatòria en què es van acabar, o bé una
certificació que acrediti la realització i con-
vocatòria 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 d’es-
pecialització didàctica, excepte per a les
especialitats de psicologia i pedagogia i les
de la formació professional específica. Tam-
bé podrà justificar-se mitjançant el resguard
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’Educació, o pel secretari
del col·legi de doctors i llicenciats o d’altre
col·legi professional, sempre que aquesta
certificació 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
pública, ni de trobar-se inhabilitat per a
l’exercici de les funcions públiques. Els
aspirants que no posseeixen la nacionalitat
espanyola hauran de presentar declaració
jurada o promesa de no estar sotmesos a
sanció disciplinària o condemna penal que
impossibiliti l’accés a la funció pública al seu
estat d’origen.

—5 Fotocòpia compulsada del títol acre-
ditatiu del coneixement adequat de la llen-
gua 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, apar-
tat d) del punt 3, per a aspirants que pos-
seeixen la nacionalitat espanyola:

“El/La senyor/a (nom i cognoms), amb
domicili a (població, carrer, número) i docu-
ment nacional d’identitat (número), declara
sota jurament o promesa, a efectes de for-
mar part de la llista d’aspirants a cobrir
places vacants o substitucions en règim
d’interinitat en centres docents públics d’en-
senyaments no universitaris, que no ha estat
separat/ada del servei de cap de les ad-
ministracions públiques i que no es troba
inhabilitat/ada per a l’exercici de les funci-
ons públiques.

”(Localitat i data)
”(Signatura)”

Model de declaració jurada o promesa, apar-
tat d) del punt 3, per a aspirants que no
posseeixen la nacionalitat espanyola:
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“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)”

(05.052.118)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres.

—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament d’Educació

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

Servei de Gestió d’Inversions i Contractaci-
ons.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: (exp. 223/04)

obres de reforma, ampliació i moblament de
la biblioteca a l’escola d’art de Vic (Osona).

b) Termini d’execució: 5 mesos.

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

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

—4 Pressupost base de licitació:
213.316,99 euros, IVA inclòs, a càrrec del
pressupost de 2005.

—5 Garanties
Definitiva: del 4% de l’import d’adjudica-

ció.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació empresarial: grup C complet,

categoria D.

—7 Obtenció de documentació i informa-
ció

a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i
Contractacions.

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

c) Codi postal i localitat: 08021 Bar-
celona.

d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 dies na-

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

b) Documentació a presentar: la que
s’esmenta a la clàusula novena del plec de
clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació
Entitat: Registre general del Departament

d’Ensenyament.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona 08021.

Horari: de dilluns a dijous de 9.00 a 18.00
hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.

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

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

e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció de termini.

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

Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 7 dies naturals després de la fi-

nalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10 hores.

—10 Despeses de l ’Anunci:  l ’ import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.

—11 Pàgina web on hi ha la informació re-
lativa a la convocatòria i on es poden obte-
nir els plecs: http://www.gencat.net/educa-
cio.

Barcelona, 22 de febrer de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.052.100)


