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CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
ENS/534/2004, de 3 de març, per la qual
s’autoritza la pròrroga, per al curs 2004-
2005, de plans estratègics de centres do-
cents que finalitzen el curs 2003-2004
(DOGC núm. 4093, de 17.3.2004).

Havent observat dues errades en el text
original de la Resolució esmentada tramès
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
i publicat al núm. 4093, pàgina 5226, de
17.3.2004, se’n detalla l’oportuna correc-
ció:

A la pàgina 5227, a l’annex, dins la rela-
ció d’instituts d’ensenyament secundari de
la Delegació Territorial de Barcelona II (co-
marques), cal suprimir el centre:
“Codi: 08035362.
Nom: IES Alt Penedès.
Població: Vilafranca del Penedès.
Pla: estratègies de qualitat i millora contí-
nua.”

A la pàgina 5228, a l’annex, dins la rela-
ció de centres públics d’educació infantil i
pr imària de la Delegació Terr itorial de
Tarragona, cal suprimir el centre:
“Codi: 43000263.
Nom: CEIP Sant Jordi.
Població: L’Ametlla de Mar.
Pla: seguiment i avaluació de l’alumnat en
relació amb les competències bàsiques.”

A la pàgina 5228, a l’annex, a la Delega-
ció Territorial de les Terres de l’Ebre cal afegir
al començament:
“Centres públics d’educació infantil i primà-
ria
Codi: 43000263.
Nom: CEIP Sant Jordi.
Població: L’Ametlla de Mar.
Pla: seguiment i avaluació de l’alumnat en
relació amb les competències bàsiques.”

Barcelona, 14 de maig de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.113.064)
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CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
ENS/772/2004, de 19 de març, per la qual
es convoquen les proves d’accés al grau
superior de música corresponents a l’Esco-
la Superior de Música de Catalunya per al
curs 2004-2005 (DOGC núm. 4103, pàg.
6236, de 31.3.2004).

Havent observat diverses errades en el
text original de l’esmentada Resolució tra-
mès al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i publicat al núm. 4103, pàgina
6236, de 31.3.2004, se’n detalla l’oportuna
correcció:

A la pàgina 6236, apartat 5.2.b, on diu:
“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
piano, trompeta, bateria, contrabaix, saxò-
fon i trombó. Itinerari de música moderna:
teclats, bateria, guitarra elèctrica, baix elèc-
tric, percussió i saxo.”
ha de dir:

“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
piano, trompeta, bateria, contrabaix, saxò-
fon, cant i guitarra elèctrica. Itinerari de
música moderna: teclats, bateria, guitarra
elèctrica, baix elèctric, percussió, saxòfon,
cant, clarinet, flauta travessera, trompeta i
trombó.”

A la pàgina 6236, apartat 5.2.c, on diu:
“c) Instruments de música antiga: moda-

litats de clavicèmbal, viola de gamba, fagots
històrics, flauta de bec, instruments de
corda polsada, corneta, sacabutx, cant his-
tòric, violí històric, violoncel històric, flauta
travessera històrica, oboè històric i trompa
natural.”
ha de dir:

“c) Instruments de música antiga: mo-
dalitats de clavicèmbal, viola de gamba,
flauta de bec, instruments de corda pol-
sada, corneta, cant històric, violí històric,
violoncel històric, flauta travessera histò-
rica, oboè històric, fortepiano, clarinets
històrics i instruments històrics de broquet
(sacabutx, trompeta natural i trompa na-
tural).”

A la pàgina 6236, apartat 5.2.g, on diu:
“g) Pedagogia: modalitats de pedagogia

per a la formació musical bàsica i general,
i pedagogia de l’instrument.”
ha de dir:

“g) Pedagogia: modalitats de pedagogia
per a la formació musical bàsica i general,
i pedagogia de l’instrument. La pedagogia
de l’instrument, prenent com a instruments
principals els següents: totes les de l’àmbit
de música clàssica i contemporània; de
l’àmbit de música antiga: viola de gamba,
clavicèmbal i flauta de bec.”

Barcelona, 14 de maig de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.113.105)

RESOLUCIÓ ENS/1434/2004, de 18 de
maig, per la qual es fan públiques adjudica-
cions definitives de contractes.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques, aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, mitjançant aquesta Resolució es fan
públiques les següents adjudicacions defi-
nitives referents als expedients de contrac-
tació que s’indiquen:

Entitat adjudicadora: Departament d’Ense-
nyament.

Número d’expedient: 0002/04.

Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.

Objecte del contracte: servei de gestió i ad-
ministració de la plataforma tecnològica dis-
tribuïda del Departament d’Ensenyament,
per a l’any 2004.

Tipus de contracte: servei.

Tramitació: anticipada.

Forma: concurs.

Pressupost base de la licitació: 1.250.000,00
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOUE núm.: S216, amb data 31
d’octubre de 2003.

Publicat al DOGC núm.: 4015, amb data 21
de novembre de 2003.

Publicat BOE núm.: 296, amb data 11 de
desembre de 2003.

Data d’adjudicació: 12 de febrer de 2004.

Contractista: Getronics España Solutions,
SL.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 720.916,65 euros, IVA
inclòs.

Número d’expedient: 0510/04.

Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Ensenyament. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.

Objecte del contracte: servei d’impressió de
les proves d’avaluació de les competències
bàsiques als alumnes de primer cicle de
l’educació secundària.

Tipus de contracte: servei.

Tramitació: urgent.

Forma: concurs.

Pressupost base de la licitació: 104.600,00
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm.: 4075, amb data 20
de febrer de 2004.

Data d’adjudicació: 18 de març de 2004.

Contractista: Gràfiques Cuscó, SA.

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import de l’adjudicació: 76.921,40 euros,
IVA inclòs.

Barcelona, 18 de maig de 2004

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(04.117.032)

DECRET 299/2004, de 25 de maig, de ces-
sament, nomenament i ratificació de mem-
bres 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, al
nomenament i la ratificació de membres del
Consell Escolar 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’Ensenyament i amb l’acord
previ del Govern,

Decreto:

Article 1
El cessament com a membre del Con-

sell Escolar de Catalunya, en representa-
ció del sector representants de l’Adminis-
tració Local, del senyor Francesc Colomé
i Montserrat, i se li agraeixen els serveis
prestats.

Article 2
El nomenament com a membre del Con-

sell Escolar de Catalunya, en representació
del sector representants de l’Administració
Local, de la senyora Empar Pont i Albert,
amb efectes fins al 25 de març de 2008.

Article 3
La ratificació com a membres del Consell

Escolar de Catalunya, en representació del
sector representants de l’Administració
Local, de les persones següents:

Senyora Montserrat Companys i Prats,
amb efectes fins al 25 de març de 2008.

Senyor Antoni Martorell i Solanic, amb
efectes fins al 25 de març de 2008

Barcelona, 25 de maig de 2004

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

(04.141.084)

DECRET 300/2004, de 25 de maig, de no-
menament de la senyora Ester Castellà i
Valls com a directora de Serveis del Depar-
tament d’Ensenyament.

Atès el Decret 282/2004, d’11 de maig,
de reestructuració parcial dels departaments
d’Ensenyament i de Benestar i Família;
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De conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 71.g) de la Llei 3/1982, de 23 de març,
del Parlament, del President i del Consell
Executiu de la Generalitat, a proposta de la
consellera d’Ensenyament i d’acord amb el
Govern,

Decreto:

Article únic
Es nomena la senyora Ester Castellà i Valls

directora de Serveis del Departament d’En-
senyament, amb els deures i els drets inhe-
rents al càrrec.

Barcelona, 25 de maig de 2004

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Ensenyament

(04.141.094)

DECRET 304/2004, de 25 de maig, de mo-
dificació de la denominació del Departament
d’Ensenyament.

L’article 9.1 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya, en la redacció que dóna
a aquest precepte la Llei 1/2000, de 30 de
març, faculta el President de la Generalitat
perquè, mitjançant una norma amb rang de
decret, pugui modificar la denominació dels
departaments en què s’estructura l’Admi-
nistració de la Generalitat.

Per tant, de conformitat amb l’habilitació
legal esmentada,

Decreto:

Article únic
Canvi de denominació de departament

El Departament d’Ensenyament passa a
denominar-se Departament d’Educació.

Disposició addicional única

Totes les referències que la normativa vi-
gent faci al Departament d’Ensenyament
s’han d’entendre fetes a la nova denomina-
ció que estableix aquest Decret.

Disposició final única

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia
de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 25 de maig de 2004

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

(04.146.136)

RESOLUCIÓ ENS/1493/2004, de 20 de
maig, de modificació de la Resolució ENS/
771/2004, de 19 de març, per la qual es
convoquen les proves d’accés al grau su-
perior de música corresponent al centre pri-
vat de música de grau superior del Liceu,
de Barcelona, per al curs 2004-2005 (DOGC
núm. 4103, de 31.3.2004).

Per la Resolució de 19 de març de 2004
(DOGC núm. 4103, de 31.3.2004), es van
convocar les proves d’accés al grau supe-
rior de música corresponent al centre privat
de música de grau superior del Liceu, de
Barcelona, per al curs 2004-2005.

Atès que s’ha observat una errada en la
Resolució esmentada, i d’acord amb l’arti-
cle 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú,

Resolc:

Modificar la Resolució de 19 de març de
2004, per la qual es convoquen les proves
d’accés al grau superior de música corres-
ponent al centre privat de música de grau
superior del Liceu, de Barcelona, per al curs
2004-2005, en el sentit següent:

A la pàgina 6235, apartat 2.1, on diu:
“A les 9 hores del dia 18 de juny de 2004

començarà...”,
ha de dir:

“A les 9 hores del dia 25 de juny de 2004
començarà...”.

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

Barcelona, 20 de maig de 2004

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

(04.141.007)

RESOLUCIÓ ENS/1494/2004, de 17 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat La Salle, de Premià de Mar.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada als corresponents serveis territorials
del Departament d’Ensenyament pel titu-
lar del centre docent privat La Salle, de
Premià de Mar, en petició d’autorització
d’ampliació d’unitats de l’etapa d’educa-
ció infantil, es va instruir l’expedient cor-
responent.

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 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral, i el Decret 55/1994, de 8 de març, so-
bre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
La Salle, de Premià de Mar, per ampliació
d’unitats de l’etapa d’educació infantil, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

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

Barcelona, 17 de maig de 2004

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

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

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Premià de Mar.
Localitat: Premià de Mar.
Codi: 08023256.
Denominació: La Salle.
Adreça: c. Abat Oliba, 17/Enric Borràs, 48.
Titular: Escoles Cristianes, Gns. de les.
NIF: Q0800055F.

S’autoritza l’ampliació d’unitats de l’eta-
pa d’educació infantil, amb 3 unitats, amb
capacitat per a 74 llocs escolars i amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2004-2005.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats amb capacitat
per a 144 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 4 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 120 llocs
escolars i 4 unitats de segon cicle amb ca-
pacitat per a 120 llocs escolars.

(04.132.005)
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RESOLUCIÓ ENS/1497/2004, d’11 de
maig, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat d’educació preescolar Snoopy,
de Sant Feliu de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre privat d’educació preescolar Snoopy,
de Sant Feliu de Llobregat, en petició d’au-
torització d’obertura per transformació
d’una llar d’infants autoritzada de conformi-
tat amb la legislació anterior a la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, 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 privat
d’educació preescolar Snoopy, de Sant
Feliu de Llobregat, per transformació d’una
llar d’infants autoritzada de conformitat
amb la legislació anterior a la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació ge-
neral del sistema educatiu, en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Re-
solució.

—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
contenciosa 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.

Sant Feliu de Llobregat, 11 de maig de 2004

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

Comarca del Baix Llobregat

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Localitat: Sant Feliu de Llobregat.
Codi: 08051458.
Denominació: Snoopy.
Adreça: c. Creus, 36.
Titular: Laura Monguet Compta.
NIF: 37636674A.

S’autoritza l’obertura del centre privat
d’educació preescolar Snoopy, de Sant Feliu
de Llobregat, per transformació d’una llar
d’infants autoritzada de conformitat amb la
legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, amb efectes a partir del curs
2004-2005.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 4 unitats amb ca-

pacitat per a 61 llocs escolars, d’acord amb
la configuració següent.

1 unitat de 0-1 any amb capacitat per a
8 llocs escolars.

1 unitat d’1-2 anys amb capacitat per a
13 llocs escolars.

2 unitats de 2-3 anys amb capacitat per
a 40 llocs escolars.

(04.107.133)

RESOLUCIÓ ENS/1498/2004, d’11 de
maig, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Snoopy,
de Sant Feliu de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Snoopy, de Sant Feliu
de Llobregat, de cessament d’activitats, 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, 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,
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’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Snoopy, de Sant Feliu

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

Sant Feliu de Llobregat, 11 de maig de 2004

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Feliu de Llobregat.
Localitat: Sant Feliu de Llobregat.
Codi: 08026270.
Denominació: Snoopy.
Adreça: c. Creus, 36.
Titular: Laura Monguet Compta.
NIF: 37636674-A.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Snoopy, de Sant Feliu
de Llobregat, amb efectes a la fi del curs
2003-2004.

(04.107.135)

RESOLUCIÓ ENS/1500/2004, de 5 de
maig, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Mare del Diví Pastor, de Sabadell.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Mare del Diví Pastor,
de Sabadell, en petició de modificació de
l’autorització d’obertura per obertura dels
ensenyaments de l’educació preescolar, 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
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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 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral, i el Decret 55/1994, de 8 de març, so-
bre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Mare del Diví Pastor, de Sabadell, per ober-
tura dels ensenyaments de l’educació pre-
escolar, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, o qualsevol
altre recurs que considerin convenient per
a la defensa dels seus interessos.

Sabadell, 5 de maig de 2004

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

Eduard Galceran i Canals
Director dels Serveis Territorials
al Vallès Occidental

ANNEX

Comarca del Vallès Occidental

Serveis territorials: Vallès Occidental.
Municipi: Sabadell.
Localitat: Sabadell.
Codi: 08024686.
Denominació: Mare del Diví Pastor.
Adreça: c. Zurbano, 4.
Altres adreces: c. Sol, 157-161.
Titular: Caputxines de la Mare del Diví Pas-
tor.
NIF: Q0800177H.
NIF del centre: Q0800709H.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
d’educació preescolar, 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: 3 unitats amb ca-

pacitat per a 41 llocs escolars.

Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 66 llocs escolars.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 4 unitats
amb capacitat per a 117 llocs escolars.

(04.107.131)

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2004 de la
Secretaria General del Departament d’En-
senyament, per la qual es dicten instrucci-
ons sobre els procediments a seguir en el
cas de queixes presentades per l’alumnat,
pares, professorat o altra persona interes-
sada que qüestionin la prestació del servei
en un centre docent públic del Departament
d’Ensenyament

En els darrers anys, en els centres do-
cents s’observa un cert creixement en la for-
malització de queixes que podrien, pel seu
contingut, acabar qüestionant el capteni-
ment professional d’algun docent o d’algun
altre treballador del centre. Aquest fenomen
s’ha d’atribuir, d’una banda, a la major
consciència participativa de les persones
que integren cada comunitat educativa, i de
l’altra, a un augment de la capacitat dels
usuaris dels servei públics per reclamar-ne
la millora quan consideren que presenten
deficiències.

Ara es dicten unes instruccions que pre-
tenen, a l’ensems, facilitar, dins del neces-
sari respecte del dret fonamental a l’educa-
ció, el respecte als drets dels treballadors,
docents i no docents, dels centres i fixar i
donar publicitat a les vies de canalització de
les queixes quan aquestes tinguin una jus-
tificació i entitat suficient. En allò que afecta
els centres docents, les instruccions han
d’incidir en els reglaments de règim intern,
en l’articulat dels quals s’hauran de parti-
cularitzar i adaptar al context educatiu de
cada institució escolar els criteris i procedi-
ments marc que aquí s’estableixen.

Tanmateix, s’ha de recordar que les quei-
xes de l’alumnat responen en molts casos
a divergències entre les apreciacions que,
d’un mateix fet educatiu, fa un docent i el
seu alumnat, o a manifestacions (pròpies de
l’adolescència i associades al creixement i
maduració dels joves) de no sotmetiment a
criteris, normes, costums o directrius que
el professorat pot i ha de donar des de la
seva posició de preeminència educativa
respecte del grup d’alumnes. Aquest tipus
de conflictivitat, un cop ben delimitat pels
mestres i professors –que són els professi-
onals de l’educació en el centre–, ha de tenir
sortida i canal dins de la institució escolar,
a través dels seus mecanismes i àmbits
formatius (tutories, consells de delegats,
equips docents, etc.) segons les previsions
de cada reglament de règim intern i no són
aquí objecte de tractament, llevat del que
s’indica en el paràgraf següent.

En la gestió de les queixes inherents al
procés educatiu a què es refereix el parà-
graf anterior, és rellevant la col·laboració
col·lectiva i individual de les famílies, que re-
sulta especialment significativa en les eta-

pes d’infantesa i adolescència. Malaurada-
ment, algunes vegades hi ha famílies que
no col·laboren, sinó que més aviat hi inter-
fere ixen, en e ls processos de gest ió
d’aquest tipus de queixes, i actuen fent-se-
les seves i perdent de vista el sentit educa-
tiu que ha de tenir la gestió d’aquests con-
flictes. Fins i tot en aquest cas, fóra bo que
es reconduís la situació sense depassar
l’àmbit del centre i, en aquest sentit, l’apli-
cació del reglament de règim interior amb
un treball conjunt d’equips docents i pares,
amb els recolzaments que calguin, ho hau-
rà de facilitar.

En conseqüència, l’objecte d’aquestes
instruccions no són les queixes sorgides
dins de la natural tensió docent-discent
pròpia de l’activitat educativa, sinó totes
aquelles que, en tenir altres orígens i fona-
ments, requereixen un tractament especí-
fic, que depassa l’esfera pròpiament edu-
cativa. Es constata que totes aquestes altres
queixes, que a partir d’aquí considerarem
equivalents a denúncies, se solen presen-
tar indistintament en els centres i en els
serveis de l’Administració educativa –terri-
torials o centrals– i també que, en la majo-
ria dels casos, tenen la seva raó última en
el qüestionament de la manera com una o
més persones, que treballen en el centre do-
cent, exerceixen les seves funcions o n’ome-
ten l’exercici.

S’observarà en les instruccions, i en els
protocols d’actuació que s’hi annexen, que
es vol fugir d’una excessiva formalització del
tractament de les denúncies en l’àmbit del
centre, respectant sempre, però, el principi
bàsic d’escoltar la persona afectada abans
de resoldre-les, així com també la transpa-
rència del procés, la celeritat i l’eficàcia,
acompanyades de les necessàries garanti-
es d’objectivitat i d’imparcialitat.

Aquel les denúncies que no queden
satisfactòriament resoltes en l’àmbit del
centre docent públic han de tenir acollida,
tractament i resolució en l’àmbit dels Ser-
veis Territorials que corresponguin al centre
docent, sense perjudici dels recursos que
posteriorment es puguin interposar contra
la resolució que se’ls doni. Per aquesta raó,
s’inclou en aquestes instruccions el pro-
cediment a seguir pels Serveis Territorials
del Departament.

Per tot això, vistos també els suggeri-
ments formulats al seu moment per la Ins-
pecció de Treball en allò que afecta el des-
envolupament de l’exercici professional dels
treballadors vinculats administrativament al
Departament d’Ensenyament que en puguin
resultar afectats, i en exercici de les com-
petències que m’atorga l’article 13, apartat
l) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya (DOGC 22/12/1989), i l’article 14
del Decret 320/2000, de 27 de setembre,
de reestructuració del Departament d’Ense-
nyament (DOGC10/10/2000), i amb el trà-
mit previ de consulta i participació amb els
representants del personal al servei de les
administracions públiques,
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RESOLC:

1. Els reglaments de règim intern dels cen-
tres públics inclouran el procediment amb
què tractar les queixes o denúncies de l’alum-
nat, pares i mares, professorat o altres tre-
balladors del centre que puguin qüestionar
o referir-se a l’actuació professional d’un
docent o d’un altre treballador del centre en
l’exercici de les seves funcions. El procedi-
ment s’ajustarà al protocol marc que s’esta-
bleix a l’annex 1 d’aquesta resolució.

2. La direcció dels Serveis Territorials
prendrà les mesures oportunes per tal que
les queixes o denúncies de l’alumnat, pares
i mares, professorat o altres treballadors del
centre, que puguin qüestionar o referir-se a
l’actuació professional d’un professor o al-
tre treballador d’un centre públic en l’exer-
cici de les seves funcions, presentades als
Serveis Territorials, siguin gestionades
d’acord amb els procediments que s’indi-
quen a l’annex 2 d’aquesta resolució.

3. En el cas que, de l’estudi de la denún-
cia, la direcció dels Serveis Territorials arri-
bés a la conclusió que és procedent la in-
coació d’un expedient contradictori no
disciplinari de remoció del lloc de treball, o
d’exclusió de la borsa de personal interí, se
seguiran els procediments indicats a l’an-
nex 3 d’aquesta Resolució, sense perjudici
de l’aplicació, en cada cas, del detall de
procediment que es pugui haver establert
per la norma específica que correspongui.

4. Sense perjudici de recollir prèviament
tots els informes de la direcció del centre i
de la Inspecció d’Ensenyament que es con-
siderin pertinents seguint els procediments
establerts a l’annex 2, la direcció dels Ser-
veis Territorials s’atindrà a les respectives
normes de tramitació específiques, exclo-
ses d’aquestes instruccions, en els casos
següents:

– tramitacions associades a les situaci-
ons en què sigui d’aplicació la disposició ad-
dicional primera del Reial decret 2112/1998;

– tramitacions associades a les situaci-
ons que puguin comportar propostes
d’adaptació de llocs de treball en aplicació
i desenvolupament de la Llei 31/1995, de
prevenció de riscos laborals, modificada per
la Llei 54/2003.

Així mateix, quan la direcció dels Serveis
Territorials consideri que una denúncia, quei-
xa o reclamació, un cop tramitada d’acord
amb el que preveuen els annexos 1 i 2
d’aquestes instruccions, comporta la pre-
sumpció de situacions d’assetjament labo-
ral o moral a treballadors dels centres,
s’haurà d’abstenir de resoldre-la i trasllada-
rà a la Secretaria General tota la informació
recaptada, per tal que sigui estudiada per
les unitats directives del Departament com-
petents en la matèria.

5. Les queixes sobre resultats de l’ava-
luació dels aprenentatges queden expres-
sament excloses d’aquestes instruccions, i
seguiran els procediments previstos en la
seva normativa específica.

Barcelona, 24 de maig de 2004

Ramon Martínez Deu
Secretari general

ANNEX 1

PROTOCOL MARC PER AL DESPLEGA-
MENT, EN ELS REGLAMENTS DE RÈGIM
INTERN DELS CENTRES PÚBLICS, DEL
PROCEDIMENT PER TRACTAR EN L’ÀMBIT
ESCOLAR LES QUEIXES DE L’ALUMNAT,
DELS PARES O DE PROFESSORS O D’AL-
TRES TREBALLADORS DEL CENTRE SO-
BRE L’ACTUACIÓ D’UN PROFESSOR O
D’UN ALTRE TREBALLADOR DEL MATEIX
CENTRE

En absència de previsions sobre aquest
tema en el reglament de règim intern del
centre, aquest protocol serà d’aplicació
directa al tractament de les queixes o de-
núncies de l’alumnat, dels pares o d’altres
professors o treballadors del centre sobre
l’actuació d’un professor o d’un altre treba-
llador del centre, que no se circumscriguin
a la pura dinàmica educativa-formativa.

En els reglaments de règim intern que
n’abordin el tractament, s’hauran de preveu-
re expressament els procediments associ-
ats a: (i), la presentació i contingut mínim
de l’escrit de queixa o denúncia; (ii), l’actu-
ació de la direcció del centre davant de l’es-
crit fins a emetre una resposta final resolu-
tòria, i (iii), les actuacions posteriors que se’n
puguin derivar. El detall amb què aquí es
desenvolupen els tres punts és una orienta-
ció del que cada reglament de règim intern
podria especificar.

La direcció del centre haurà de vetllar per-
què, a través dels mecanismes habituals que
tingui previst el centre o dels que amb ca-
ràcter extraordinari es puguin habilitar, els
procediments a què fa referència aquest
annex, en la forma que resultin incorporats
al respectiu reglament de règim intern, si-
guin coneguts pels diversos sectors de la
comunitat educativa, alhora que garantei-
xin la màxima objectivitat, imparcialitat i
transparència, i també l’eficàcia i els dret fo-
namentals a la integritat i a la dignitat de les
persones interessades.

1. Punts a preveure en els reglaments de
règim intern

i) Presentació i contingut de l’escrit de
queixa o denúncia. L’escrit normalment es
presentarà al registre d’entrada del centre,
adreçat a la direcció, i haurà de contenir:

– identificació de la persona o persones
que el presenten;

– contingut de la queixa, enunciat de la
manera més precisa possible (amb especi-
ficació dels desacords, de les irregularitats,
de les anomalies, etc., que qui presenta la
queixa creu que s’han produït per acció o
omissió del professor o d’un altre treballa-
dor del centre a què es refereixen);

– data i signatura.
Així mateix, es recomana que l’escrit vagi

acompanyat de totes les dades, documents
i altres elements acreditatius dels fets, ac-
tuacions o omissions a què es faci referèn-
cia.

ii) Actuació de la direcció del centre da-
vant de l’escrit. Correspon a la direcció:

– rebre la documentació i estudiar-la;
– directament, o a través d’altres òrgans

del centre si fa al cas, obtenir indicis –i
sempre que sigui possible fer comprovaci-

ons per arribar a evidències– sobre l’ajusta-
ment dels fets exposats a la realitat;

– traslladar còpia de l’escrit de queixa re-
but al professor o treballador afectat, i de-
manar-li un informe escrit precís sobre els
fets objecte de la queixa, així com l’aporta-
ció de la documentació provatòria que con-
sideri oportuna. L’informe escrit es pot subs-
tituir per una declaració verbal de la persona
afectada que es recollirà per escrit en el
mateix moment que la formuli, es datarà i la
signarà, com a mínim, la persona afectada.
En tot cas, la direcció ha de vetllar perquè
el procediment específic establert al centre
prevegi escoltar l’interessat;

– estudiar el tema amb la informació així
recollida i, si la direcció ho considera opor-
tú, demanar l’opinió d’òrgans de govern
i/o de participació del centre sobre el fons
de la qüestió;

– dur a terme totes les actuacions d’in-
formació, d’assessorament, de correcció i,
si fa al cas, d’aplicació dels procediments
de mediació, en el marc de les funcions que
la direcció té atribuïdes com a representant
de l’Administració en el centre, a la qual cor-
respon vetllar pel compliment de la norma-
tiva i exercir la prefectura del personal que
hi té adscrit;

– contestar per escrit als que han presen-
tat la queixa, amb constància de recepció,
comunicant-los la solució a què s’ha arribat
o, si escau, la desestimació motivada de la
queixa. Com a mínim, cal contestar al pri-
mer signant de la denúncia, i fer constar en
l’escrit de resposta informació sobre quin
és el següent nivell al qual poden acudir si
no queden satisfets per la resolució adop-
tada (o les actuacions empreses) per la di-
recció del centre.

En el cas que la direcció sigui part direc-
tament interessada en la queixa, s’haurà
d’abstenir i, en el seu lloc, ho farà el cap
d’estudis.

iii) Actuacions posteriors i arxivament de
la documentació. Conclosa l’actuació de la
direcció, es podrà informar la direcció dels
Serveis Territorials de la incidència produï-
da i la solució que se li ha donat. En tot cas,
la documentació generada quedarà arxiva-
da, en original o còpies autenticades, a la
direcció o la secretaria del centre, a dispo-
sició de la Inspecció d’Ensenyament.

Un escrit de denúncia presentat al centre
s’ha de poder resoldre, en primera instàn-
cia, en l’àmbit de la institució escolar. És per
això que el tràmit d’informar la direcció dels
Serveis Territorials només s’ha de conside-
rar com un tràmit potestatiu de la direcció.
Una altra cosa és que la persona denunci-
ant reiteri posteriorment la queixa o denún-
cia davant dels Serveis Territorials o, si for-
malment escau, hi presenti una reclamació,
cas en què la direcció del centre serà pos-
teriorment requerida des dels Serveis Terri-
torials perquè aporti la informació i docu-
mentació a partir de la qual havia resolt en
primera instància

2. Normativa de referència
El procediment establert en els punts an-

teriors s’entén en el marc legal vigent, re-
glamentat al seu torn pels reglaments orgà-
nics de centre que siguin d’aplicació en cada
cas concret:



597

Núm. 1006

– CEIP: reglament orgànic aprovat pel De-
cret 198/1996 (DOGC 14/6/1996), modifi-
cat pel Decret 352/2000 (DOGC 10/11/
2000);

– IES: reglament orgànic aprovat pel De-
cret 199/1996 (DOGC 14/6/1996), modifi-
cat pel Decret 352/2000 (DOGC 10/11/
2000).

ANNEX 2

PROTOCOL PER AL TRACTAMENT EN ELS
SERVEIS TERRITORIALS DE LES QUEIXES
O DENÚNCIES DE L’ALUMNAT, DELS PA-
RES O D’ALTRES PROFESSORS O TREBA-
LLADORS D’UN CENTRE PÚBLIC SOBRE
L’ACTUACIÓ D’UN PROFESSOR O D’UN
ALTRE TREBALLADOR DEL MATEIX CEN-
TRE

1. Possibles orígens de l’escrit de quei-
xa o denúncia. Pot ser:

1.1. Un escrit inicial presentat als Serveis
Territorials.

1.2. Un escrit, en segona instància, de
disconformitat (formal o informal) amb la so-
lució adoptada en el centre sobre la qüestió
arran d’un primer escrit de queixa o denún-
cia que s’hi hagués presentat.

2. Contingut de l’escrit de queixa o de-
núncia

2.1. En el cas 1.1, s’ha de vetllar perquè
l’escrit contingui com a mínim les informa-
cions següents:

– identificació de la persona o persones
que el presenten;

– contingut de la queixa, enunciat de la
manera més precisa possible (amb especi-
ficació dels desacords, de les irregularitats,
de les anomalies, etc., que qui presenta la
queixa creu que s’han produït per acció o
omissió del professor o d’un altre treballa-
dor del centre a què es refereixen);

– data i signatura.
Cal vetllar, també, perquè l’escrit vagi

acompanyat de totes les dades, documents
o altres elements acreditatius dels fets,
actuacions o omissions a què faci referèn-
cia.

2.2. En el cas 1.2, s’ha de vetllar perquè
l’escrit, a més de totes les dades d’identi-
ficació pertinents i d’informació suficient,
especifiqui el motiu pel qual no s’està
d’acord amb la solució del cas donada en
primera instància per la direcció del centre,
i perquè s’hi adjunti còpia de l’escrit de la
direcció del centre pel qual s’informava els
signants de la queixa d’aquella primera so-
lució.

3. Tramitació de l’escrit rebut. S’han de
seguir els passos següents:

– un cop presentat l’escrit en el registre
d’entrada dels Serveis Territorials, la direc-
ció dels Serveis requerirà la direcció del
centre perquè aporti, per escrit, els informes
pertinents;

– la direcció dels Serveis Territorials tra-
metrà immediatament l’escrit a l’afectat per
la queixa;

– la direcció dels Serveis Territorials tras-
lladarà la documentació rebuda a la Inspec-
ció d’Ensenyament, la qual haurà de super-
visar com s’ha resolt el cas en primera
instància, informar-se i informar la direcció

del centre de qualsevol matisació o aporta-
ció nova que pugui haver sorgit i elaborar el
pertinent informe-proposta de resolució de
la queixa o denúncia, que la Inspecció tra-
metrà a la direcció dels Serveis Territorials;

– la direcció dels Serveis Territorials ela-
borarà la proposta de resolució i la notifica-
rà a tots els interessats, els quals podran
fer-hi al·legacions en el termini de deu dies;

– vist el que han manifestat els interes-
sats, la direcció dels Serveis Territorials
adoptarà la resolució oportuna sobre la
queixa, denúncia o reclamació presentada
i indicarà els recursos que, per via adminis-
trativa, siguin procedents.

A continuació, els Serveis Territorials hau-
ran de notificar la resolució adoptada a la
persona afectada i, com a mínim, al primer
signant de la queixa, i traslladar-ne còpia a
la direcció del centre i a la Inspecció d’En-
senyament.

4. Alternatives en la resolució. En resol-
dre sobre la queixa, denúncia o reclamació,
la direcció dels Serveis Territorials podrà de-
cidir entre les possibilitats següents:

(i) resposta motivada desestimatòria;
(ii) resposta motivada estimatòria, amb

segregació d’instruccions i/o orientacions a
la direcció del centre, entre les quals pot
haver-n’hi algunes que la direcció hagi de
fer arribar, al seu torn, al professor o treba-
llador afectat. Les instruccions poden pre-
veure, si escau, la pertinent correcció o
observació per aquelles actuacions produ-
ïdes en el centre que siguin manifestament
millorables.

(iii) resposta motivada estimatòria, amb
segregació de propostes d’obrir procedi-
ments per tal d’escatir, i si és procedent
exigir, responsabilitats en l’àmbit disciplina-
ri o d’iniciar altres actuacions (com expedi-
ents administratius contradictoris no disci-
plinaris previstos a l’article 75.b del Decret
legislatiu 1/1997, expedients administratius
contradictoris no disciplinaris d’exclusió de
la borsa d’interins, etc.), la qual cosa es farà
sempre ponderant la procedència i l’opor-
tunitat d’altres mesures, romanent les es-
mentades com a última alternativa.

(iv) trasllat, si fa al cas, de la proposta
d’incoació d’expedient (recomanant l’elabo-
ració d’una informació prèvia, si escau), sigui
administratiu contradictori o sigui disciplina-
ri, a l’òrgan competent per incoar-lo, que
és:

– expedient disciplinari: Secretaria Gene-
ral;

– expedient contradictori no disciplinari
(en tots els casos excepte el previst en l’in-
cís següent): Direcció General de Recursos
Humans. Vegeu, a més, l’annex 3 d’aques-
tes instruccions;

– expedient contradictori de declaració de
la situació de jubilació forçosa: direcció dels
Serveis Territorials.

Sempre se n’informarà la persona afec-
tada per tal de garantir la màxima transpa-
rència i el seu dret a la defensa.

5. Normativa de referència. El procedi-
ment establert en els punts anteriors s’en-
tén en el marc legal i reglamentari vigent, en
el qual destaquen les normes següents:

– legislació sobre funció pública de la Ge-
neralitat, recollida al Decret legislatiu 1/1997;

– decrets d’estructura del Departament
d’Ensenyament, que assignen funcions als
seus òrgans centrals i territorials (Decret
320/2000 i Decret 255/2001);

– normativa reguladora de la borsa de tre-
ball del professorat interí i substitut i de l’as-
signació de llocs de treball temporals a
aquest professorat (Decret 133/2001 i De-
cret 104/2002);

– normativa reguladora de la seguretat so-
cial aplicable als funcionaris docents (Reial
decret llei 4/2000);

– normativa reguladora del reglament de
règim disciplinari dels funcionaris (Decret
243/1995);

– Llei 31/1995, de 8 de novembre, de pre-
venció de riscos laborals;

– Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat.

ANNEX 3

PROTOCOL PER A LA INCOACIÓ D’UN
EXPEDIENT ADMINISTRATIU CONTRADIC-
TORI, NO DISCIPLINARI, QUE PODRIA SER
EL RESULTAT DE L’ESTUDI DE LES QUEI-
XES SOBRE L’ACTUACIÓ D’UN DOCENT
O D’ALTRE PERSONAL DEL CENTRE, O
TENIR ALTRES ORÍGENS

1. Límits a la possibilitat d’actuació. La
incoació d’un expedient administratiu con-
tradictori, no disciplinari, a un funcionari
públic és inclosa a l’art. 75 del Decret legis-
latiu 1/1997 com a procediment de remo-
ció de funcionaris del seu lloc de treball (“si
es produeix un rendiment insuficient que no
comporta inhibició o si es manifesta una
evident manca de capacitat per ocupar el
lloc de treball que els impedeixi de complir
amb eficàcia les funcions assignades”).
Aquest procediment és poc utilitzat en els
funcionaris docents, amb les excepcions
que més endavant s’assenyalaran, que ja
disposen de reglamentació específica. En el
cas del personal docent interí, el procedi-
ment de l’expedient administratiu contradic-
tori per a l’exclusió de persones de la borsa
de treball és previst al Decret 133/2001,
sobre regulació de la borsa de treball per
prestar serveis de caràcter temporal com a
personal docent interí.

Tanmateix, l’aplicació del que preveu el
Decret 133/2001 és sempre una aplicació
posterior als fets que la puguin determinar,
i no resol el problema de la prevenció, a
priori, de les possibles situacions d’incom-
petència docent específica en una matèria
en persones que disposen d’una titulació
acadèmica considerada administrativament
suficient per incorporar-se a la borsa de
treball d’interins i, eventualment, per optar
a vacants provisionals de l’especialitat de
què es tracti. I això és així tant per la im-
possibilitat de reglamentar de manera ex-
haustiva les molt diverses vies de titulació i
d’adequació de l’experiència professional
prèvia, com pel fet que els continguts for-
matius a impartir –especialment en el món
de la formació professional específica– de
vegades estan associats a tecnologies que
evolucionen molt ràpidament.
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2. Procediment
En el cas que la resolució de la direcció

dels Serveis Territorials, a partir de les de-
núncies a què fa referència el protocol de
l’annex 2, conclogui la procedència d’instar
o proposar la incoació d’un expedient ad-
ministratiu contradictori, no disciplinari, en
relació amb una persona que, amb vincula-
ció administrativa amb el Departament d’En-
senyament, treballa en un centre públic, els
Serveis Territorials hauran de:

– formular a la Direcció General de Re-
cursos Humans la proposta d’incoació d’ex-
pedient administratiu contradictori, no dis-
ciplinari (i adjuntar-hi tota la documentació
a partir de la qual es fa la proposta), llevat
que es tracti d’un expedient que condueixi
a declarar la jubilació forçosa, cas en què
serà la direcció dels Serveis Territorials qui
emetrà la resolució d’incoació de l’expedi-
ent corresponent;

– comunicar a l’afectat i als signants de
la denúncia –si aquest és el cas– el compli-
ment del tràmit anterior, respectant, en tot
cas, el caràcter absolutament confidencial
de les dades de tipus personal i mèdic que
s’hagin pogut tenir en compte. Es recoma-
na que també se n’informi, amb les matei-
xes reserves, a la direcció del centre docent
on presta els seus serveis la persona afec-
tada.

– comunicar-ho, amb les mateixes reser-
ves, a la Junta de personal.

3. Actuacions posteriors
3.1. En tots els casos, llevat del de la in-

coació d’expedient per declarar la situació
de jubilació forçosa, l’actuació que corres-
ponen a la Direcció General de Recursos
Humans en rebre de la direcció dels Serveis
Territorials una proposta d’incoació d’expe-
dient administratiu contradictori, no discipli-
nari, per a la remoció d’un funcionari (do-
cent o no) de carrera del seu lloc, o l’exclusió
d’un funcionari docent interí de la borsa de
treball, és prendre, basant-se en l’estudi de
la documentació aportada per la direcció
dels Serveis Territorials, la decisió d’incoar
l’expedient o d’arxivar la proposta. En el pri-
mer cas, es continua com s’indica tot se-
guit:

– emetre la resolució d’incoació de l’ex-
pedient i notificar-la a la persona afectada;

– evacuar el tràmit de vista i audiència per
tal que la persona afectada la pugui conèi-
xer i presentar per escrit totes les al·le-
gacions que consideri oportunes;

– estudi i adopció de les mesures condu-
ents a l’acabament convencial del procedi-
ment;

– fer la proposta de resolució i obrir el trà-
mit d’al·legacions;

– resoldre l’expedient;
– notificar la resolució a l’interessat i a la

direcció dels Serveis Territorials;
– executar el que sigui procedent en fun-

ció del contingut de la resolució adoptada,
respectant els terminis per assegurar-ne la
fermesa, i sense perjudici del que posteri-
orment resulti dels recursos que, en les vies
administrativa i jurisdiccional, puguin haver-
se interposat.

3.2. Cas particular de les declaracions de
jubilació forçosa. En el cas particular dels
expedients incoats amb la finalitat de de-
clarar la situació de jubilació forçosa de per-
sonal funcionari docent que presta els seus
serveis en un centre docent públic, els trà-
mits del procediment corresponen als Ser-
veis Territorials, i són:

– emetre la resolució motivada de la di-
recció dels Serveis Territorials per la qual, i
basant-se a informes de contingut essenci-
alment mèdic, s’acorda incoar l’expedient
de declaració de jubilació forçosa (que es
pot considerar un expedient administratiu
contradictori). Aquesta resolució es pot
emetre bé d’ofici, bé com a resultat de
queixa o denúncia presentada, o també a
instància de la persona interessada, a qui,
en tot cas, se li ha de notificar, i sempre es
fonamentarà en informes de caràcter mè-
dic;

– notificar la resolució a l’òrgan mèdic de
valoració (ICAM, abans CRAM), el qual con-
voca la persona interessada a la revisió per-
tinent i emet el corresponent dictamen, pre-
ceptiu però no vinculant, que trasllada als
Serveis Territorials. (Es recorda que la no
compareixença per dues vegades, no justi-
ficada prèviament, a la convocatòria de l’òr-
gan mèdic, és raó suficient per a la incoa-
ció d’un expedient disciplinari al funcionari
afectat per presumpte incompliment dels
seus deures);

– preparar l’esborrany de resolució, i eva-
cuar el tràmit de vista de l’expedient (docu-
mentació que l’integra i esborrany de reso-
lució) i audiència a la persona interessada,
per tal que aquesta pugui formular les al·le-
gacions pertinents;

– emetre la resolució de declaració de la
jubilació forçosa (o de denegació de la jubi-

lació forçosa, si és el cas), i notificar-la a la
persona interessada;

– executar el que sigui procedent en fun-
ció del contingut de la resolució adoptada,
respectant els terminis per assegurar-ne la
fermesa, i sense perjudici del que posteri-
orment resulti dels recursos que, en les vies
administrativa i jurisdiccional, puguin haver-
se interposat.

4. Normativa d’aplicació. Els diversos
procediments establerts en els punts ante-
riors s’entenen sempre en el marc legal i
reglamentari vigent, en el qual destaquen les
normes següents:

– legislació sobre funció pública de la Ge-
neralitat, recollida al Decret llei 1/1997;

– decrets d’estructura del Departament
d’Ensenyament, que assignen funcions als
seus òrgans centrals i territorials (Decret
320/2000 i Decret 255/2001);

– normativa reguladora de la borsa de tre-
ball del professorat interí i substitut i de l’as-
signació de llocs de treball temporals a
aquest professorat (Decret 133/2001 i De-
cret 104/2002);

– normativa reguladora de la seguretat so-
cial aplicable als funcionaris docents (inca-
pacitats laborals temporals i permanents,
Reial decret llei 4/2000);

– normativa reguladora del reglament de
règim disciplinari dels funcionaris (Decret
243/1995);

– normativa reguladora del procediment
a seguir per a les jubilacions anticipades per
disminució de les facultats del funcionari
(Resolució de 29/12/1995 del Ministeri
d’Administracions Públiques);

– Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de
representació, determinació de les condici-
ons de treball i participació del personal al
servei de les Administracions Públiques;

– Llei 31/1995, de 8 de novembre, de pre-
venció de riscos laborals;

– Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat.

5. Jubilacions forçoses d’altre personal.
Es recorda que la tramitació de la jubilació
forçosa del personal docent interí correspon
a la Seguretat Social, i la del personal ad-
ministratiu a la Secretaria d’Administració i
Funció Pública de la Generalitat, raons per
les quals no els és d’aplicació el procedi-
ment indicat en el punt 3.2.


