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ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte del servei de reprografi-
at, impressió, manipulació i distribució de
material de cursos de formació de profes-
sorat (exp. 1243/05).

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

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons, Secció de Subministraments i Contrac-
tacions.

c) Número d’expedient: 1243/05.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei de re-

prografiat, impressió, manipulació i distribu-
ció del material de cursos de formació de
professorat.

b) Termini d’execució:
1) Reprografiat del material: des de l’ad-

judicació fins al 14 de setembre de 2005.

2) Impressió de materials: des de l’adju-
dicació fins al 14 de setembre de 2005.

3) Manipulació i distribució: el termini de
realització de la paqueteria és del 15 al 23 de
setembre de 2005 i el de realització de la dis-
tribució és del 20 de setembre al 3 d’octubre
de 2005 (ambdós inclosos), amb diferents
dates de lliurament dintre d’aquest període.

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

a) Tramitació: urgent, segons l’article 71
del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.

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

—4 Pressupost de licitació
Import total màxim: 45.715,23 euros, IVA

inclòs.
Import desglossat de la manera següent:
a) Reprografiat del material: 13.823,42

euros, IVA inclòs.
b) Impressió de materials: 25.791,81

euros, IVA inclòs.
c) Manipulació i distribució: 6.100,00 eu-

ros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: es dispensa, d’acord amb

l’article 35.1 del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: del 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
No s’exigeix, si bé, les empreses que

aportin la classificació que es determina a
continuació no hauran d’aportar la docu-
mentació exigida en el punt 7.2.3 d’aquest
plec, acreditativa de la solvència econòmi-
ca, tècnica i financera: grup M, subgrup 4,
categoria A.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació-Re-
gistre General.

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

c) Localitat i  codi postal: Barcelona
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—8 Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: 8 dies naturals

comptats des de l’endemà de la publicació
d’aquest Anunci al Diari Oficial de la Gene-
ralitat 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.

Hora límit: 14 hores.
Documentació que cal presentar: la que

s’esmenta a la clàusula 7 del plec de clàu-
sules administratives particulars.

Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació-Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran trame-

tre per correu dins el termini d’admissió. En
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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, un telegra-
ma o a l’adreça del correu electrònic que
s’esmenta en el plec de clàusules, durant el
mateix dia.

Termini durant el qual el licitador està obli-
gat a mantenir la seva oferta: 3 mesos des
de l’obertura pública de les ofertes.

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació-Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci: l ’ import de
l’Anunci anirà a càrrec de l’empresa adjudi-
catària.

Barcelona, 21 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.172.070)

RESOLUCIÓ EDC/1954/2005, de 17 de
juny, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Mare de Déu del Carme, de
Terrassa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Mare de Déu del Carme,
de Terrassa, en petició de modificació de
l’autorització d’obertura per ampliació d’uni-
tats, 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, 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 1537/2003, de 5 de desem-
bre, pel qual s’estableixen els requisits mí-
nims dels centres que imparteixen ensenya-
ments escolars de règim general i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Mare de Déu del Carme, de Terrassa, per
ampliació d’unitats, en els termes que s’es-
pecifiquen 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’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Sabadell, 17 de juny de 2005

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: Terrassa.
Localitat: Terrassa.
Codi: 08029672.
Denominació: Mare de Déu del Carme.
Adreça: c. Independència, 107.
Altres adreces: c. Voluntaris Olímpics i Pa-
ralímpics ’92, núm. 54.
Titular: Carmelites de l’Antiga Observança.
NIF: Q0800102F.

S’autoritza la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura per ampliació de 3 unitats
d’educació infantil i 6 unitats d’educació
primària, amb efectes a partir de l’inici del
curs 2005-2006.
Composició del centre
Autorització d’obertura

Educació infantil: 9 unitats amb capacitat
per a 203 llocs escolars (ubicades al c. In-
dependència, 107).

Educació primària: 18 unitats amb capa-
citat per a 450 llocs escolars (ubicades al c.
Independència, 107).

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 6 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars (ubica-
des al c. Voluntaris Olímpics i Paralímpics
’92, núm. 54).

Batxillerat:
2 unitats de la modalitat d’humanitats i

ciències socials, amb capacitat per a 70
llocs escolars i 4 unitats de la modalitat de
ciències i tecnologia, amb capacitat per a
140 llocs escolars (ubicades al c. Voluntaris
Olímpics i Paralímpics ’92, núm. 54).

(05.166.143)

RESOLUCIÓ EDC/1955/2005, de 13 de
juny, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de la llar d’infants Carles Riba,
de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als serveis territorials corresponents del
Departament d’Educació pel titular de la llar

d’infants Carles Riba, de Barcelona, en
petició d’autorització de cessament d’acti-
vitats, 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 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, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

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

Barcelona, 13 de juny de 2005

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08049373
Denominació: Carles Riba.
Adreça: c. Santíssima Trinitat del Mont, 5.
Titular: Suriol Moliné, M. Luisa.
NIF: 37584863B.

S’autoritza el cessament d’activitats de la
llar d’infants Carles Riba, amb efectes a
partir de la fi del curs 2003-2004.

(05.159.136)
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RESOLUCIÓ EDC/1956/2005, de 10 de
juny, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Virolai, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Virolai, de Barcelona, en
petició de reducció d’unitats de l’etapa
d’educació infantil i d’obertura de l’etapa de
l’educació preescolar, es va instruir l’expe-
dient 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 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral; el Reial decret 828/2003, de 27 de juny,
pel qual s’estableixen els aspectes educa-
tius bàsics de l’educació preescolar; el Reial
decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es
desenvolupen determinats aspectes de l’or-
denació de la formació professional a l’àm-
bit del sistema educatiu; el Reial decret 362/
2004, de 5 de març, pel qual s’estableix l’or-
denació general de la formació professional
específica, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Vi-
rolai, de Barcelona, per reducció d’unitats
de l’etapa d’educació infantil i obertura de
l’etapa de l’educació preescolar, en els ter-
mes que s’especifiquen en l’annex d’aques-
ta 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’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Barcelona, 10 de juny de 2005

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

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.

Codi: 08006751.
Denominació: Virolai.
Adreça: c. Ceuta, s/n.
Altres adreces: av. Sant Josep de la Mun-
tanya, 18.
Titular: Virolai EM, SA.
NIF: A08236390.

S’autoritza la reducció de 3 unitats amb
capacitat per a 75 llocs escolares de l’eta-
pa d’educació infantil, amb efectes a partir
de la fi de curs 2004-05.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció preescolar, amb 3 unitats amb capaci-
tat per a 41 llocs escolars, amb efectes a
partir de l’inici del curs 2005-06.
Composició del centre a l’inici del curs
2005-06
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 3 unitats amb ca-
pacitat per a 41 llocs escolars (situades a
l’av. Sant Josep de la Muntanya, 18).

Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 75 llocs escolars (situades a l’av. Sant
Josep de la Muntanya, 18).

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars (situades al c.
Ceuta, s/n).

Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars (si-
tuades al c. Ceuta, s/n).

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 4 unitats de la moda-
litat de ciències i tecnologia amb capacitat
per a 140 llocs escolars (situades al c.
Ceuta, s/n).

Amb caràcter transitori i fins la seva ex-
tinció: 2 unitats de la modalitat d’humani-
tats i ciències socials amb capacitat per a
70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la naturalesa i la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars.
Formació professional de grau superior:

Família de comerç i màrqueting: cicle for-
matiu de comerç internacional amb 2 grups
amb capacitat per a 40 llocs escolars, i ci-
cle formatiu de gestió del transport amb 2
grups amb capacitat per a 40 llocs esco-
lars; en cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars (situats al c. Ceuta, s/n).

Família d’informàtica: cicle formatiu d’ad-
ministració de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat per a 40 llocs esco-
lars; en cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars (situats al c. Ceuta, s/n).

(05.157.177)

RESOLUCIÓ EDC/1963/2005, de 16 de
juny, de citació a termini d’interessats en el
recurs contenciós administratiu núm. 220/
2005, interposat per Institución Familiar de
Educación, SA.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de
Barcelona (Ronda Universitat, 18) en el re-
curs contenciós administratiu núm. 220/
2005, interposat per Institución Familiar de
Educación, SA;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-

dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al DOGC, els
possibles interessats en el recurs contenci-
ós administratiu 220/2005, interposat con-
tra la resolució del director de Serveis del
Vallès Occidental, per la qual es fixen les
àrees territorials de proximitat dels centres
docents concertats que imparteixen educa-
ció infantil, primària i secundària obligatòria
de Sabadell als efectes de la preinscripció
d’alumnes per al curs 2004-05.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al
DOGC.

Barcelona, 16 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.161.150)

RESOLUCIÓ EDC/1964/2005, de 20 de
juny, per la qual es fan públiques les adju-
dicacions 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’Educa-
ció.

Número d’expedient: 0017/05.
Dependència en la qual es tramita l’expedi-
ent: Departament d’Educació. Servei de
Gestió d’Immobles i Contractacions.
Objecte del contracte: servei de neteja de
les dependències del Complex Educatiu de
Tarragona.
Tipus de contracte: servei
Tramitació: ordinària.
Forma: concurs.

Pressupost base de la licitació:
Preu unitari: 14,50 euros/hora, IVA inclòs.
Import mensual: 54.868,00 euros, IVA inclòs.
Import total màxim: 877.888,00 euros, IVA
inclòs, desglossat en les següents anualitats:

2005: 548.680,00 euros, IVA inclòs (pel
període comprès des de l’1 de gener al 31
de desembre, excepte els mesos de juliol i
agost).

2006: 329.208,00 euros, IVA inclòs (pel
període comprès des de l’1 de gener al 31
d’agost, excepte els mesos de juliol i agost).

Publicat al DOUE núm.: S 2-001754, amb
data 4.1.2005.
Publicat al DOGC núm.: 4300, amb data
13.1.2005.
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Núm. 1056

Publ icat  a l  BOE núm.:  26, amb data
31.1.2005.

Data d’adjudicació: 7 de març de 2005.
Contractista: CLANSER, SA.
Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació:
Preu unitari: 14,38 euros, IVA inclòs.
Import mensual: 51.139,40 euros, IVA in-
clòs.
Import total màxim: 664.812,20 euros, IVA
inclòs, desglossat en les següents anualitats:

2005: 357.975,80 euros, IVA inclòs.
2006: 306.836,40 euros IVA inclòs.

Barcelona, 20 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.165.131)

RESOLUCIÓ EDC/1965/2005, de 20 de
juny, per la qual es fa pública l’adjudicació
definitiva d’un contracte.

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 fa pública
la següent adjudicació definitiva referent a
l’expedient de contractació que s’indica:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció.

Número d’expedient: 0589/05.

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

Objecte del contracte: organització i realit-
zació de colònies d’immersió en llengua
anglesa del programa Orator (educació pri-
mària).

Tipus de contracte: servei.

Tramitació: ordinària.

Forma: concurs.

Pressupost base de la licitació: 252.000,00
euros, IVA inclòs.

Publicat al DOGC núm.: 4358, de 7.4.2005.

Data d’adjudicació: 17 de maig de 2005.

Contractista: Fundació Pia Autònoma, Ins-
titut Pere Tarrés d’Educació en l’esplai (Fun-
dació Pere Tarrés).

Nacionalitat del contractista: espanyola.

Import d’adjudicació: 252.000,00 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 20 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.165.130)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 0997/05).

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

de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependència que tramita l’expedient:
Servei de Gestió d’Immobles i Contractacions,
Secció de Subministraments i Contractacions.

c) Número d’expedient: 0997/05.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: substitució

dels quadres elèctrics generals de l’edifici
dels Serveis Centrals a la Via Augusta.

b) Termini d’execució: 5 mesos des de la
signatura del contracte.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 125.000,00 euros (IVA in-

clòs).

—5 Garanties
Provisional: no s’exigeix, d’acord amb l’ar-

ticle 35.1 del Text refós de la Llei de con-
tractes de les administracions públiques.

Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup I, subgrups 1 i 6, ca-

tegoria D.

—7 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació, Re-
gistre general.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Obtenció del plec de clàusules admi-

nistratives, adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Obtenció del projecte: Copisteria Mi-

racle, SA, carrer Rector Ubach, 10, 08021,
de Barcelona.

h) Data límit d’obtenció de documents i
informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—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 DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 8 del plec de
clàusules administratives particulars.

d) Lloc de presentació:
Entitat: Departament d’Educació, Regis-

tre general.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 7

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran 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 fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.

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

—9 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació, Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.

En el cas que es presentin proposicions per
correu, es comunicarà oportunament als in-
teressats la data d’obertura de proposicions.

e) Hora: 10 h.

—10 Despeses d’anunci
L’import de l’Anunci anirà a càrrec de

l’empresa adjudicatària.

Barcelona, 22 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.172.115)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de tres contractes 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: veure annex.
b) Termini d’execució: veure annex.

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

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

—4 Pressupost base de licitació: veure an-
nex.

—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista:
veure annex.

—7 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-

ta 3c.
c) Codi postal i localitat: 08021 Barce-

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

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons 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’Educació.
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Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona 08021.
Horari: de dilluns a 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 fax o telegrama
durant el mateix dia.

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

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

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

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

nalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10.30 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 obtenir
els plecs: http://www.gencat.net/educacio.

Barcelona, 22 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1
Objecte del contracte:

a) Descripció de l’objecte: (exp. 81/05)
Pista esportiva i mur de contenció al col·le-
gi d’educació infantil i primària Vall de Pa-
lau, de Sant Andreu de la Barca (Baix
Llobregat).

b) Termini d’execució: 5 mesos.
Pressupost base de licitació: 292.271,44

euros (IVA inclòs).
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial: grup C complet,

categoria D.

Obra núm. 2
Objecte del contracte:

a) Descripció de l’objecte: (exp. 1071/05)
Infraestructura i subministrament d’un apa-
rell elevador a l’institut d’educació secun-
dària Pere Vives Vic, d’Igualada (Anoia).

b) Termini d’execució: 5 mesos.
Pressupost base de licitació: 64.334,06

euros (IVA inclòs).
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup

C complet, categoria A.

Obra núm. 3
Objecte del contracte:

a) Descripció de l’objecte: (exp. 1038/05)
Reforma de la calefacció a l’institut d’edu-
cació secundària Andreu Nin, del Vendrell
(Baix Penedès).

b) Termini d’execució: 2,5 mesos.
Pressupost base de licitació: 119.882,62

euros (IVA inclòs).

Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup

C complet, categoria A.

(05.172.110)

DECRET 132/2005, de 28 de juny, de re-
estructuració del Departament d’Educació.

Preàmbul

L’estructura actual del Departament pre-
senta diferents mancances que cal resoldre
per poder dur a terme els canvis necessaris
en el sistema educatiu a Catalunya, de ma-
nera que sigui possible assolir els nivells de
qualitat i de prevenció del fracàs escolar que
requereix la comunitat educativa actual.

Així, en aquest sentit, es potencia el trac-
tament de les tecnologies de la informació
i les comunicacions, amb la creació d’una
unitat que englobi sota una visió conjunta el
tractament dels diferents sistemes d’infor-
mació i que faci possible un avenç clar de
la utilització d’aquestes eines en el procés
d’aprenentatge de l’alumnat i en la millora
de la gestió interna del Departament.

També, es fa necessària la implantació de
programes d’innovació educativa, i d’impuls
dels ensenyaments de formació professio-
nal, incidint especialment, en els aspectes
d’orientació professional, que portin el nos-
tre sistema educatiu a la realitat contempo-
rània. Tot això, reforçat amb una nova con-
cepció de la formació al personal docent.
Així mateix, es potencien els aspectes rela-
cionats amb els ensenyaments artístics, que
fins al moment no havien rebut el tracte que
els correspon.

D’altra banda, en els darrers anys estem
davant una realitat que comporta una ten-
dència creixent de la població en edat es-
colar, tant pel fet de l’arribada de fluxos d’im-
migració, com pel fet del creixement de la
natalitat. Aquests aspectes lligats a més a
la gran mobilitat de població entre els mu-
nicipis de Catalunya, comporta que sigui del
tot necessari treballar amb planificacions
molt acurades, per tal de poder donar res-
posta a les noves necessitats que sorgei-
xen arreu del territori.

Per això, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic
de l’Administració de la Generalitat, a pro-
posta de la consellera d’Educació, i d’acord
amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1. Organització general del
Departament

Article 1
El Departament d’Educació és l’òrgan de

l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya al qual correspon la proposta i l’exe-
cució de les directrius del Govern en matè-
ria de política educativa de tots els àmbits
de l’ensenyament, llevat de l’universitari.

Article 2
El Departament d’Educació, sota la de-

pendència del seu titular, exerceix les seves

funcions mitjançant els òrgans següents:
La Secretaria General.
La Direcció General d’Ordenació i Inno-

vació Educativa.
La Direcció General de Personal Docent.
La Direcció General de Centres Educa-

tius.
La Direcció General de Formació Profes-

sional i Educació Permanent.
La Direcció de Planificació Educativa.
El Departament d’Educació s’estructura

territorialment en serveis territorials.

Article 3
El/la conseller/a d’Educació dirigeix, co-

ordina i controla l’activitat del Departament.
El/la conseller/a d’Educació, compta amb
l’assistència d’un gabinet i de l’Oficina de
Suport a les Polítiques Educatives. El càr-
rec de cap del Gabinet és de caràcter even-
tual.

Article 4
El Gabinet del/de la Conseller/a i les uni-

tats que l’integren es regeixen pel que es-
tableix l’Acord de Govern de 20 de gener
de 2004, pel qual es regulen determinats
aspectes del règim del personal eventual al
servei de l’Administració de la Generalitat.

Article 5
A l’Oficina de Suport a les Polítiques Edu-

catives, que es configura com a àrea funci-
onal, li corresponen les funcions següents:

a) Promoure i vetllar pel compliment dels
compromisos programàtics contrets pel Go-
vern en matèria educativa.

b) Supervisar la implementació de les po-
lítiques educatives del Departament.

c) Promoure i facilitar la participació dels
diferents sectors socials i de la comunitat
educativa, en la programació, la innovació i
la millora dels sistema educatiu.

d) Qualsevol altre que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Capítol 2. Òrgans consultius

Article 6
El Consell de Direcció és presidit pel/per la

conseller/a d’Educació i integrat pel/per la se-
cretari/ària general, els /les directors/es ge-
nerals i la resta de persones que el/la conse-
ller/a designi. Té com a funció assistir el/la
conseller/a en l’elaboració de la política del
Departament i en el seguiment de l’execució
d’aquesta política.

Article 7
7.1 El Consell Escolar de Catalunya és

l’òrgan superior de consulta i participació
dels sectors afectats en la programació ge-
neral de la política educativa no università-
ria en l’àmbit de la Generalitat. Està presidit
pel/la conseller/a d’Educació o persona en
qui delegui i exerceix les funcions que li atri-
bueix la Llei 25/1985, de 10 de desembre,
dels consells escolars. El càrrec de presi-
dent/a del Consell Escolar de Catalunya, en
el supòsit de delegació, serà de categoria
assimilada a la de director/a general.

7.2 La Secretaria del Consell queda ads-
crita al Departament sota la dependència
directa del/de la conseller/a amb rang de
servei, i actua d’acord amb les directrius de
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coordinació de la Direcció de Planificació
Educativa. Corresponen a la Secretaria del
Consell Escolar de Catalunya les funcions
pròpies de les secretaries dels òrgans col·le-
giats i també les de suport administratiu al
Consell.

Article 8
El Consell Superior d’Avaluació del Sis-

tema Educatiu, com a òrgan de consulta i
assessorament, té com a objectiu efectuar
una tasca d’anàlisi i avaluació externa del
sistema educatiu de nivell no universitari a
Catalunya. El Consell Superior d’Avaluació
del Sistema Educatiu el presideix el/la con-
seller/a d’Educació o persona en qui dele-
gui, exerceix les funcions que li atribueix el
Decret 305/1993, de 9 de desembre, de
creació del Consell Superior d’Avaluació del
Sistema Educatiu, i actua d’acord amb les
directrius de coordinació de la Direcció de
Planificació Educativa.

Article 9
El Consell Català de Formació Professio-

nal és l’òrgan de consulta i assessorament
del Govern de la Generalitat, amb caràcter
no vinculant, respecte de tota la formació
professional, la inicial/reglada, l’ocupacional
i la continua. El Consell Català de Formació
Professional el presideixen alternativament,
per rotació anual, els/les consellers/es
d’Educació i de Treball i Indústria. Està
adscrit al Departament d’Educació, exerceix
les funcions que li atribueix el Decret 21/
1999, de 9 de febrer, i actua d’acord amb
les directrius de coordinació de la Direcció
de Planificació Educativa.

Capítol 3. Secretaria General

Article 10
Corresponen al/a la secretari/ària gene-

ral del Departament les competències i fun-
cions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, i aquelles altres que
li assigni la resta de normativa vigent o que
el/la conseller/a li pugui delegar.

Article 11
De la Secretaria General depenen els òr-

gans següents:
a) Direcció de Serveis.
b) Subdirecció General de la Inspecció de

Serveis.
c) Subdirecció General de la Inspecció

d’Educació.
d) Assessoria Jurídica.

Article 12
Corresponen a la Direcció de Serveis les

funcions següents:
a) L’administració, el règim interior i la

gestió dels serveis generals del Departa-
ment, sota la direcció del/de la secretari/ària
general, i la coordinació dels serveis que
porten a terme els organismes que en de-
penen.

b) Mantenir relacions funcionals amb al-
tres departaments quan li encarregui el/la
secretari/ària general.

c) Preparar l’avantprojecte de pressupost
del Departament en col·laboració amb els
altres òrgans del Departament.

d) Coordinar i gestionar els assumptes re-
latius al personal d’administració i serveis
adscrit als diferents òrgans del Departament,
sens perjudici de les funcions d’altres uni-
tats directives.

e) Supervisar la gestió pressupostària, la
comptabilitat, la gestió patrimonial dels im-
mobles i dels béns administratius del De-
partament, les contractacions, les obres de
les unitats administratives del Departament
i el seu manteniment, sens perjudici de les
funcions d’altres unitats directives.

f) Dirigir i coordinar les unitats que en de-
penen i també coordinar la resta de serveis
administratius del Departament.

g) Planificar i impulsar accions per a la
integració i la rendibilització de les actuaci-
ons de les diferents unitats del Departament.

h) Dirigir iniciatives que condueixin a
l’avaluació de la qualitat i a l’optimització de
la gestió en els diferents àmbits del Depar-
tament.

i) Exercir les funcions de coordinació i su-
pervisió de la informació i dels sistemes d’in-
formació del Departament, sens perjudici de
les funcions d’altres unitats directives.

j) Qualsevol altre que li sigui delegada
pel/per la secretari/ària general del Depar-
tament.

Article 13
De la Direcció de Serveis depenen les uni-

tats i l’àrea funcional següents:
a) Subdirecció General d’Estudis i Orga-

nització.
b) Subdirecció General de Gestió Econò-

mica i Règim Interior.
c) Subdirecció General de Personal d’Ad-

ministració i Serveis.
d) Àrea de Tecnologies de la Informació

i les Comunicacions.

Article 14
Corresponen a la Subdirecció General

d’Estudis i Organització les funcions se-
güents:

a) Elaborar i executar els plans d’actua-
ció en matèria d’organització, racionalitza-
ció i simplificació de processos.

b) Dirigir, en l’àmbit tècnic, els estudis i
les estadístiques educatives per ajudar en
la presa de decisions dels directius del
Departament.

c) Dirigir i supervisar la política editorial
del Departament.

d) Supervisar les actuacions de difusió i
informació interna i externa del Departa-
ment, per diferents mitjans, telemàtic, o
presencial.

e) Coordinar i elaborar la proposta de la
implantació de circuits administratius en
col·laboració amb l’Àrea de Tecnologies de
la Informació i les Comunicacions.

f) Establir els plans de qualitat de les ac-
tuacions del Departament i la seva corres-
ponent avaluació.

g) Coordinar els programes de normalit-
zació lingüística i promoure els plans d’ac-
tuació que se’n deriven.

h) Planificar les estratègies d’actuacions
del Departament en coordinació amb les di-
ferents direccions generals.

i) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 15
De la Subdirecció General d’Estudis i

Organització depenen els serveis següents:

a) Servei de Difusió i Publicacions.
b) Servei d’Estadística, Informació i Do-

cumentació.
c) Servei d’Organització.

Article 16
Corresponen al Servei de Difusió i Publi-

cacions les funcions següents:
a) Dirigir en l’àmbit tècnic, l’activitat edi-

torial del Departament.
b) Editar per mitjans audiovisuals, o pro-

cediments informàtics, les publicacions del
Departament i coordinar la seva distribució.

c) Supervisar i coordinar la gestió del web
del Departament, de la intranet, de les ba-
ses de dades d’informació corporativa amb
coordinació amb el Gabinet del/de la Con-
seller/a, i les unitats directives del Departa-
ment.

d) Supervisar i coordinar els portals d’In-
ternet dels organismes dependents del De-
partament.

e) Elaborar les campanyes informatives i
de difusió de l’activat del Departament.

f) Dissenyar eines de normalització lin-
güística a l’activitat del Departament i fer-
ne el corresponent seguiment i la correspo-
nent valoració.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 17
Del Servei de Difusió i Publicacions de-

penen les seccions següents:
a) Secció de Difusió.
b) Secció de Publicacions.

Article 18
Corresponen a la Secció de Difusió les

funcions següents:
a) Gestionar l’elaboració de les campa-

nyes informatives dels programes d’actua-
ció del Departament i definir el seu abast
de difusió.

b) Elaborar la informació institucional que
el Departament difon pels diferents canals.

c) Gestionar i actual itzar el Sistema
d’Atenció Ciutadana.

d) Normalitzar els diferents tipus de do-
cuments de difusió pública de l’activitat del
Departament.

e) Gestionar la coordinació i realització de
les exposicions i altres actes de difusió re-
lacionats amb el sistema educatiu i que tin-
guin un interès general.

f) Aplicar i fer el seguiment de les eines
dissenyades en matèria de normalització lin-
güística per l’activitat pròpia del Departa-
ment.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 19
Corresponen a la Secció de Publicacions

les funcions següents:
a) Ordenar el procés editorial de l’activi-

tat del Departament en tots els seus formats:
paper, mitjans audiovisuals o informàtics.

b) Elaborar la documentació tècnica prè-
via a l’edició de les publicacions.

c) Coordinar la gestió de les diferents
fases d’edició i publicació: correcció lingüís-
tica, disseny, maquetació i impressió.

d) Organitzar la distribució dels materials
editats als diversos punts de lliurament del
Departament i als punts de venda.
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e) Gestionar l’estoc de publicacions i fer-
ne el seguiment.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 20
Corresponen al Servei d’Estadística, In-

formació i Documentació les funcions se-
güents:

a) Elaborar els informes, dictàmens i es-
tudis relacionats amb l’administració edu-
cativa.

b) Elaborar i proposar les directrius i els
criteris tècnics referents a la producció es-
tadística del sistema educatiu.

c) Recopilar la informació d’interès per al
Departament i vetllar per l’actualització de
les dades de què disposen els punts d’in-
formació del Departament.

d) Coordinar els processos d’informació
del Departament a la ciutadania, demana-
da de manera presencial, telefònica o tele-
màtica.

e) Elaborar les estadístiques educatives
que facilitin la presa de decisions i fer-ne la
corresponent difusió.

f) Assessorar, amb caràcter general, els
diferents òrgans del Departament en les ma-
tèries de la seva competència.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 21
Del Servei d’Estadística, Informació i Do-

cumentació depenen les seccions següents:
a) Secció d’Estadística.
b) Secció de Documentació i Informació

Educativa.

Article 22
Corresponen a la Secció d’Estadística les

funcions següents:
a) Gestionar la recollida i l’elaboració de

les dades estadístiques referents a tots els
nivells educatius i modalitats d’ensenyament
públic i privat.

b) Gestionar l’elaboració dels informes i
anuaris de caire estadístic que el Departa-
ment hagi de difondre o publicar.

c) Gestionar l’assessorament tècnic als
òrgans del Departament en matèria d’esta-
dística.

d) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 23
Corresponen a la Secció de Documenta-

ció i Informació Educativa les funcions se-
güents:

a) Gestionar la recopilació i ordenació de
la documentació d’interès per a la comuni-
tat educativa i per al Departament.

b) Gestionar la centralització i execució
de les propostes formulades pels diferents
òrgans del Departament i gestionar l’adqui-
sició de documents i material bibliogràfic.

c) Gestionar l’assessorament tècnic als
òrgans del Departament en matèria de do-
cumentació i informació educativa d’interès
general.

d) Promoure la digitalització dels contin-
guts d’interès pel Departament.

e) Gestionar i elaborar els processos d’in-
formació del Departament als ciutadans.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 24
Corresponen al Servei d’Organització les

funcions següents:
a) Coordinar els projectes d’organització,

modernització, millora i racionalització dels
aspectes funcionals dels sistemes d’infor-
mació, d’acord amb els objectius estratè-
gics del Departament.

b) Elaborar les propostes de normativa in-
terna i circulars, en relació amb l’entorn or-
ganitzatiu i els criteris de simplificació i ra-
cionalització administrativa.

c) Col·laborar amb l’Àrea de Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions en la
definició de documents i guies d’estil dels
sistemes d’informació.

d) Gestionar el coneixement organitzaci-
onal del Departament tot elaborant conjun-
tament amb les diferents unitats administra-
tives els sistemes d’indicadors de gestió o
estratègics corresponents.

e) Dissenyar, executar i avaluar els plans
i sistemes de gestió de qualitat que s’esta-
bleixin i proposar sistemes d’avaluació i
millora contínua dels serveis.

f) Col·laborar en el disseny i execució dels
plans de reestructuració organitzativa dels
recursos.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 25
Corresponen a la Subdirecció General de

Gestió Econòmica i Règim Interior les fun-
cions següents:

a) Coordinar amb les altres unitats l’ela-
boració de l’avantprojecte de pressupost del
Departament.

b) Supervisar i controlar la gestió econò-
mica, pressupostària i comptable del Depar-
tament.

c) Supervisar i controlar la gestió patri-
monial dels immobles i dels béns adminis-
tratius del Departament.

d) Coordinar les actuacions en matèria
d’assegurances, cobertures de responsabi-
litats patrimonials de persones, béns, riscos
i garanties a cobrir.

e) Supervisar les actuacions de manteni-
ment i la seguretat de les instal·lacions ad-
ministratives del Departament.

f) Proposar i controlar les obres als edi-
ficis administratius del Departament.

g) Contractar les obres, els serveis i els
subministraments de totes les unitats del
Departament.

h) Supervisar i coordinar el règim interior
del Departament.

i) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 26
De la Subdirecció General de Gestió Eco-

nòmica i Règim Interior depenen els serveis
següents:

a) Servei de Pressupostos i Gestió Finan-
cera.

b) Servei de Gestió d’Immobles i Règim
Interior.

c) Servei de Contractacions i Subminis-
traments.

Article 27
Corresponen al Servei de Pressupostos i

Gestió Financera les funcions següents:

a) Coordinar i preparar l’avantprojecte del
pressupost del Departament.

b) Efectuar el seguiment del pressupost
del Departament.

c) Controlar i efectuar la comptabilitat in-
terna de les operacions de la gestió pres-
supostària i dels documents comptables.

d) Coordinar totes les qüestions relacio-
nades amb els ingressos i les despeses del
Departament.

e) Assessorar en matèria pressupostària
les unitats del Departament.

f) Supervisar les habilitacions del Depar-
tament i els fons de maniobra.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 28
Del Servei de Pressupostos i Gestió Fi-

nancera depenen les seccions següents:
a) Secció d’Habilitació i Indemnitzacions.
b) Secció de Pressupost i Comptabilitat.

Article 29
Corresponen a la Secció d’Habilitació i In-

demnitzacions les funcions següents:
a) Exercir l’habilitació dels serveis centrals.
b) Coordinar la gestió de les habilitacions

dels serveis territorials.
c) Gestionar la tramitació i el control de

les dietes, assistències, desplaçaments i
altres indemnitzacions del personal del
Departament. Coordinar i assessorar els
serveis i òrgans gestors de la tramitació
d’aquestes indemnitzacions.

d) Gestionar la contractació dels serveis
de transport i d’hoteleria que vagin a càrrec
de l’habilitació dels serveis centrals.

e) Gestionar i controlar les bestretes per
raó de dietes o despeses de viatge.

f) Custodiar, controlar i efectuar la devo-
lució dels avals dipositats com a garantia
provisional per les empreses que han parti-
cipat en licitacions convocades pel Depar-
tament.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 30
Corresponen a la Secció de Pressupost i

Comptabilitat les funcions següents:
a) Gestionar la preparació de l’avantpro-

jecte de pressupost del Departament.
b) Fer el seguiment de l’execució del

pressupost i gestionar-ne les modificacions.
c) Elaborar estudis de caràcter economi-

cofinancer.
d) Assessorar en matèria pressupostària

els diferents òrgans del Departament que ho
requereixin.

e) Comptabilitzar les despeses del Depar-
tament i supervisar-ne els expedients cor-
responents.

f) Gestionar la dotació dels fons de ma-
niobra de les habilitacions del Departament
i controlar la seva execució i justificació.

g) Comptabilitzar els ingressos del Depar-
tament, fer-ne la seva justificació i tramitar
els expedients de devolució dels ingressos
indeguts.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 31
Corresponen al Servei de Contractacions

i Subministraments les funcions següents:
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a) Efectuar la contractació d’obres, ser-
veis i subministraments de les unitats del De-
partament.

b) Gestionar les meses de contractació i
la Comissió de Subministraments del De-
partament.

c) Representar el Departament a la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa.

d) Coordinar l’elaboració de la proposta
de l’avantprojecte de pressupost del Gabi-
net del/de la Conseller/a i la Secretaria
General i gestionar la seva execució.

e) Preparar i tramitar els convenis amb ins-
titucions, entitats i administracions relacio-
nats amb les activitats del Gabinet del/de la
Conseller/a i la Secretaria General.

f) Gestionar els magatzems de material
per a serveis administratius.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 32
Depenen del Servei de Contractacions i

Subministraments les seccions següents:
a) Secció de Contractacions.
b) Secció de Subministraments i Gestió

de Crèdits.

Article 33
Corresponen a la Secció de Contractaci-

ons les funcions següents:
a) Preparar i tramitar els expedients de

contractació d’obres, de serveis i de sub-
ministraments de les unitats del Departa-
ment, fins a la formalització dels contractes
corresponents.

b) Convocar i portar la gestió de les
meses de contractació i de la Comissió de
Subministraments del Departament.

c) Coordinar criteris, elaborar models i
formular propostes en relació amb les con-
tractacions del Departament.

d) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 34
Corresponen a la Secció de Subministra-

ments i Gestió de Crèdits les funcions se-
güents:

a) Preparar la proposta d’avantprojecte
de pressupost del Gabinet del/de la Conse-
ller/a i la Secretaria General.

b) Gestionar els crèdits destinats al fun-
cionament dels serveis administratius del
Departament i de les seves activitats.

c) Gestionar la preparació i el desplega-
ment de les contractacions, subvencions i
convenis proposats pel Gabinet del/de la
Conseller/a i la Secretaria General.

d) Efectuar les compres dels béns neces-
saris per al funcionament dels serveis ad-
ministratius del Departament.

e) Gestionar els magatzems del material
dels serveis administratius.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 35
Corresponen al Servei de Gestió d’Immo-

bles i Règim Interior les funcions següents:
a) Elaborar projectes, preparar, coordinar

i tramitar les actuacions d’adquisició, lloguer
i noves ocupacions d’immobles o locals sus-
ceptibles de ser destinats a seus d’unitats
administratives del Departament.

b) Gestionar l’inventari dels béns mobles
i immobles de les unitats administratives del
Departament.

c) Gestionar el manteniment preventiu i
correctiu d’actius immobiliaris.

d) Estudiar l’optimització de costos de
funcionament.

e) Estudiar, proposar i executar les me-
sures adients per garantir la seguretat de
persones i béns.

f) Inspeccionar, controlar i mantenir les
instal·lacions de seguretat, transport i co-
municacions dels edificis administratius del
Departament.

g) Supervisar la coordinació amb les
companyies subministradores d’energia i
fluids, per a la gestió de les incidències.

h) Supervisar la gestió de les asseguran-
ces, cobertures de responsabilitats patrimo-
nials de persones, béns, riscos i garanties
a cobrir.

i) Gestionar l’atenció al públic, el registre
general, els serveis de majordomia, i l’arxiu
del Departament.

j) Elaborar, proposar i efectuar el segui-
ment de les instruccions relatives al règim
interior del Departament.

k) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 36
Del Servei de Gestió d’Immobles i Règim

Interior depenen les seccions següents:
a) Secció d’Immobles i Patrimoni.
b) Secció d’Instal·lacions i Manteniment.
c) Secció de Règim Interior.

Article 37
Corresponen a la Secció d’Immobles i Pa-

trimoni les funcions següents:
a) Preparar, coordinar i tramitar les actua-

cions encaminades a l’adquisició d’immobles
i locals susceptibles de ser destinats a seus
d’unitats administratives del Departament.

b) Elaborar els projectes i tramitar els ex-
pedients d’obres noves i d’adequació de
seus d’unitats administratives.

c) Dirigir les obres de les anteriors actu-
acions.

d) Gestionar l’inventari de béns immobles
de caire administratiu adscrits al Departa-
ment.

e) Gestionar l’inventari i el magatzem de
béns mobles.

f) Elaborar i tramitar les propostes de llo-
guer del Departament.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 38
Corresponen a la Secció d’Instal·lacions

i Manteniment les funcions següents:
a) Gestionar el manteniment dels locals i

del mobiliari de les seus de les oficines ad-
ministratives del Departament i controlar les
inspeccions reglamentàries.

b) Coordinar-se amb les companyies
subministradores d’energia per a la resolu-
ció d’incidències i portar el control dels
consums.

c) Redactar els plecs de condicions tèc-
niques per a la contractació de serveis ex-
terns relatius a les instal·lacions i supervisar
aquests serveis.

d) Dirigir l’activitat dels equips de man-
teniment propis.

e) Proposar millores de les instal·lacions
i mesures per a l’estalvi d’energia.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 39
Corresponen a la Secció de Règim Inte-

rior les funcions següents:
a) Gestionar els assumptes generals de

règim interior del Departament.
b) Gestionar el registre, l’arxiu, els cot-

xes de representació i l’atenció al públic,
personal i telefònica, en els serveis centrals
del Departament.

c) Coordinar el règim interior, registre, ar-
xiu i atenció al públic dels serveis territorials
del Departament.

d) Dirigir l’activitat del personal subaltern
dels serveis centrals.

e) Gestionar l’ús de les sales de reuni-
ons i altres espais de l’edifici dels serveis
centrals.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 40
Corresponen a la Subdirecció General de

Personal d’Administració i Serveis les fun-
cions següents:

a) Coordinar i supervisar els assumptes
relatius al personal d’administració i serveis
adscrit a les unitats administratives del
Departament i als centres educatius del De-
partament.

b) Elaborar la proposta d’avantprojecte
de pressupost pel que respecta al personal
d’administració i serveis.

c) Supervisar i controlar l’elaboració de
la nòmina del personal d’administració i
serveis del Departament i vetllar pel seu
manteniment.

d) Supervisar les convocatòries de pro-
visió i selecció del personal d’administració
i serveis del Departament.

e) Participar, en representació del Depar-
tament d’Educació, en la determinació de
les condicions de treball del personal de
centres, particularment en la negociació dels
convenis de l’Administració de la Generali-
tat, i en les comissions o grups de treball
que es constitueixin.

f) Assessorar les diferents unitats del De-
partament en matèria de personal, i coordi-
nar i supervisar l’activitat dels serveis terri-
torials del Departament en les competències
que els són pròpies.

g) Col·laborar en la definició de les polí-
tiques en matèria de plantilles de personal
d’administració i serveis.

h) Impulsar les polítiques de personal en
matèria d’avaluació i desenvolupament.

i) Supervisar la definició de les funcions
dels llocs de treball del personal d’adminis-
tració i serveis i tramitar les modificacions
d’aquests llocs davant les unitats correspo-
nents.

j) Coordinar les relacions sindicals amb
els diferents col·lectius de personal d’admi-
nistració i serveis, analitzar les propostes i
plataformes que presenten les organitzaci-
ons sindicals i elaborar propostes d’acord
sobre els temes objecte de negociació.

k) Programar i executar el Pla Anual de
Formació del personal d’administració i ser-
veis aprovat pel/per la secretari/ària general.

l) Programar, executar i avaluar els pro-
grames de formació en matèria de preven-
ció de riscos laborals del personal d’admi-
nistració i serveis.

m) Qualsevol altra que li sigui encoma-
nada en relació amb les anteriors.
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Article 41
De la Subdirecció General de Personal

d’Administració i Serveis depenen els ser-
veis següents:

a) Servei de Personal d’Administració i
Serveis.

b) Servei de Formació i Desenvolupa-
ment.

Article 42
Corresponen al Servei de Personal d’Ad-

ministració i Serveis les funcions següents:
a) Tramitar i controlar tots els assumptes

relatius a la gestió del personal d’adminis-
tració i serveis.

b) Elaborar les propostes de valoració i
classificació dels llocs de treball del perso-
nal d’administració i serveis i coordinar les
relacions de llocs de treball del personal
d’administració i serveis del Departament.

c) Realitzar estudis referents a les plan-
tilles de personal d’administració i serveis
d’acord amb les disponibilitats pressupos-
tàries i preparar la proposta d’avantprojec-
te de pressupost.

d) Emetre informes i propostes de reso-
lució en matèria de personal d’administra-
ció i serveis.

e) Tramitar els expedients de personal
d’administració i serveis pel que fa a les pro-
postes de contractació, provisió de llocs de
treball, situacions administratives, règim
disciplinari i altres diligències.

f) Coordinar els processos de provisió i
selecció del personal d’administració i ser-
veis que són competència del Departament.

g) Mantenir el registre informàtic del per-
sonal d’administració i serveis, emetre cer-
tificats i custodiar els expedients.

h) Supervisar l’elaboració de la nòmina
del personal d’administració i serveis.

i) Supervisar la gestió del personal labo-
ral, elaborar propostes i informes quant al
seu règim jurídic, controlar la contractació
de personal pel desenvolupament de pro-
grames adscrits al Departament, definir fun-
cions i perfils professionals i coordinar l’ac-
tuació dels serveis territorials en l’àmbit de
les seves competències.

j) Assessorar i donar suport a les unitats
del Departament, i coordinar la seva actu-
ació en relació amb els temes de personal
d’administració i serveis.

k) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 43
Depenen del Servei de Personal d’Admi-

nistració i Serveis les seccions següents:
a) Secció de Gestió del Personal d’Ad-

ministració i Serveis.
b) Secció de Plantilles i Pressupost del

Personal d’Administració i Serveis.
c) Secció de Nòmines del Personal d’Ad-

ministració i Serveis.

Article 44
Corresponen a la Secció de Gestió del

Personal d’Administració i Serveis les fun-
cions següents:

a) Tramitar i gestionar els assumptes re-
latius al personal d’administració i serveis
dependent de les unitats administratives del
Departament.

b) Tramitar els expedients referents a les
situacions administratives, incompatibilitats,

execució d’expedients disciplinaris, permi-
sos, llicències, certificacions, reconeixe-
ments de serveis previs i altres incidències
del personal d’administració i serveis del
Departament.

c) Preparar i gestionar les convocatòries
per a la provisió de llocs de treball de ca-
ràcter temporal (borses de treball) i de les
convocatòries per a la provisió de llocs de
treball de personal d’administració i serveis
del Departament, tant de comandaments
com singulars.

d) Gestionar la resolució dels processos
de provisió i selecció dels cossos generals
i especials.

e) Emetre informes respecte a les propos-
tes de les diferents unitats del Departament
quant al personal d’administració i serveis,
i fer-ne les valoracions corresponents.

f) Elaborar els manuals de descripció de
llocs de treball.

g) Emetre informes sobre les consultes
que li siguin formulades quant al personal
d’administració i serveis.

h) Supervisar el sistema de control hora-
ri i d’elaboració de les targetes d’identifica-
ció.

i) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 45
Corresponen a la Secció de Plantilles i

Pressupost del Personal d’Administració i
Serveis les funcions següents:

a) Controlar i mantenir les plantilles i les
corresponents relacions de llocs de treball
de personal d’administració i serveis.

b) Preparar i proposar les places vacants
que han d’integrar l’oferta pública d’ocupa-
ció del personal d’administració i serveis.

c) Elaborar la proposta d’avantprojecte
de pressupost de personal d’administració
i serveis.

d) Elaborar propostes i estudis per a l’op-
timització de recursos d’acord amb les dis-
ponibilitats pressupostàries existents.

e) Informar de totes aquelles qüestions
que es derivin de les relacions de llocs de
treball del personal d’administració i serveis
del Departament.

f) Coordinar, assessorar i donar suport als
serveis territorials en tot el que significa man-
teniment de plantilles.

g) Realitzar els estudis de costos de les
plantilles que gestiona.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 46
Corresponen a la Secció de Nòmines del

Personal d’Administració i Serveis les fun-
cions següents:

a) Coordinar i portar el control per a la
correcta confecció de la nòmina del perso-
nal d’administració i serveis del Departa-
ment.

b) Controlar les disponibilitats pressupos-
tàries i emetre els informes adients.

c) Coordinar l’actuació en aquesta ma-
tèria de les unitats dels serveis territorials
que gestionen la nòmina del personal d’ad-
ministració i serveis.

d) Informar sobre règims de previsió so-
cial del personal funcionari de la Generalitat
i tramitar, en el seu cas, els expedients cor-
responents.

e) Controlar les incidències en la nòmina,
endarreriments, bestretes, aplicació de l’im-
post sobre la renda de les persones físiques,
descomptes, execució econòmica de sen-
tències, retencions judicials i totes aquelles
que signifiquin variacions en la nòmina.

f) Programar i distribuir els certificats per
a la declaració de l’impost sobre la renda
de les persones físiques.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 47
Corresponen al Servei de Formació i Des-

envolupament les funcions següents:
a) Dissenyar, coordinar i supervisar el pla

d’acollida del personal del Departament com
a punt de partida d’un procés d’informació
i comunicació.

b) Establir criteris i procediments que es
concretin en itineraris formatius per acon-
seguir l’adequació de la persona al lloc de
treball.

c) Impulsar, coordinar i supervisar la de-
tecció de necessitats formatives i l’avalua-
ció de les activitats realitzades.

d) Dissenyar, programar, coordinar i su-
pervisar el pla de formació del personal
d’administració i serveis del Departament,
tenint en compte les necessitats detecta-
des i les disponibilitats pressupostàries.

e) Portar a terme experiències formatives
innovadores i a mida que tinguin un impac-
te positiu en la qualitat del servei i en el des-
envolupament professional de les persones.

f) Assessorar les unitats directives, tant
dels serveis centrals com dels serveis terri-
torials, respecte les necessitats de forma-
ció tenint en compte els continguts funcio-
nals dels llocs de treball.

g) Mantenir el registre informàtic dels cur-
sos realitzats pel personal d’administració i
serveis del Departament.

h) Donar les directrius als interlocutors
dels serveis territorials per a la correcta
gestió del pla de formació del personal
adscrit.

i) Establir els indicadors d’avaluació i con-
trol de la gestió de la formació per a cadas-
cun dels serveis territorials i els serveis
centrals del Departament. Realitzar el segui-
ment i control dels resultats.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 48
Del Servei de Formació i Desenvolupa-

ment depèn la Secció de Formació.

Article 49
Corresponen a la Secció de Formació les

funcions següents:
a) Controlar la gestió per a la correcta

aplicació del pla de formació del personal
d’administració i serveis del Departament.

b) Elaborar estudis per al correcte des-
envolupament del pla de formació, i elabo-
rar i proposar plans de millora.

c) Coordinar i supervisar els procedi-
ments de les diferents línies formatives i dels
diferents finançaments.

d) Supervisar la gestió del pla de forma-
ció en cadascun dels serveis territorials.

e) Supervisar la gestió dels cursos de for-
mació que integren el pla i l’avaluació de les
activitats formatives realitzades.



659

Núm. 1056

f) Coordinar i implicar els interlocutors de
formació dels serveis territorials en l’avalu-
ació i millora de la gestió de la formació del
personal adscrit en el seu àmbit territorial.

g) Vetllar per la tramesa puntual dels cer-
tificats acreditatius dels cursos realitzats.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 50
L’Àrea de Tecnologies de la Informació i

les Comunicacions té les funcions següents:
a) Alinear les tecnologies de la informa-

ció i les comunicacions (en endavant, TIC)
amb els objectius estratègics del Departa-
ment en l’àmbit de gestió i en l’àmbit de la
informàtica educativa.

b) Elaborar, desenvolupar, implantar o ac-
tualitzar el pla director de l’Àrea TIC del De-
partament com a instrument de definició i
de coordinació dels sistemes d’informació,
de l’arquitectura tecnològica i de les comu-
nicacions que ha de donar suport a l’activi-
tat, a la gestió i a la informació del Depar-
tament.

c) Executar, implantar i fer el seguiment
de les actuacions de l’Àrea TIC del Depar-
tament derivades del pla director per tal
d’avaluar-ne els resultats i vetllar per la qua-
litat dels productes i serveis rebuts dels
subministradors externs.

d) Proposar el pressupost i la prioritza-
ció de les actuacions en aquesta matèria.

e) Coordinar i realitzar actuacions en re-
lació amb la instal·lació, utilització i mante-
niment de maquinari, programari informàtic
i serveis de telecomunicació als òrgans
dependents del Departament.

f) Adoptar i difondre els mètodes de des-
envolupament, les normes, els estàndards i
els protocols sobre les TIC, d’acord amb la
política corporativa de l’Administració de la
Generalitat.

g) Identificar estratègies d’evolució a ni-
vell tecnològic i funcional, estudiar la viabi-
litat tècnica i econòmica i l’aplicabilitat d’in-
novacions tecnològiques i decidir-ne la
implantació, d’acord amb la política corpo-
rativa de la Generalitat.

h) Determinar criteris per a l’explotació de
les TIC, d’acord amb la política corporativa.

i) Coordinar les actuacions adreçades a
donar formació i suport presencial o remot
als usuaris del Departament.

j) Definir la política de seguretat dels sis-
temes i la seva recuperació i continuïtat.

k) Garantir la preservació del coneixe-
ment estratègic i funcional de les TIC del De-
partament com un actiu de l’Administració
de la Generalitat.

l) Mantenir i gestionar les relacions amb
els subministradors externs en els termes
establerts al contracte de serveis de tele-
comunicacions i d’informàtica vigent a l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.

m) Inspeccionar, controlar i mantenir les
instal·lacions de seguretat, transport, comu-
nicació i informàtica dels edificis adminis-
tratius del Departament, per tal de garantir
el grau de seguretat i fiabilitat adequats.

Article 51
L’Àrea TIC, que està dirigida pel/per la co-

ordinador/a del Centre de Telecomunicaci-
ons i Tecnologies de la Informació de la Ge-
neralitat de Catalunya, depèn funcionalment

de la Direcció de Serveis del Departament
per tot el que afecta a les tecnologies de la
informació i les comunicacions del Depar-
tament i depèn funcionalment del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Infor-
mació de la Generalitat de Catalunya per tot
el que afecta a les tecnologies de la infor-
mació i comunicacions corporatives de l’Ad-
ministració de la Generalitat.

En l’àmbit de la informàtica educativa ac-
tua d’acord amb les directrius donades per
la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa.

Article 52
La Subdirecció General de la Inspecció

de Serveis és l’òrgan per mitjà del qual s’ins-
trumenta l’exercici de la facultat inspectora
atribuïda al/a la secretari/ària general del
Departament per l’article 13 de la Llei 13/
1989, de 14 de desembre. Estén el seu
àmbit d’actuació a les unitats administrati-
ves i als centres docents en matèria d’or-
ganització i funcionament administratiu, i li
corresponen les funcions següents:

a) Dirigir i coordinar l’actuació dels ins-
pectors i inspectores de serveis, tant pel que
fa als efectius adscrits a serveis centrals com
als efectius adscrits als serveis territorials.

b) Instruir expedients disciplinaris del per-
sonal d’administració i serveis i del personal
docent a instància del/de la secretari/ària ge-
neral, expedients administratius de revoca-
ció d’autorització de centres per incompli-
ment de les condicions de l’autorització i
expedients sancionadors a centres per in-
compliment de les obligacions derivades de
la subscripció de concert o de l’obtenció de
subvencions, a instància de la direcció ge-
neral competent, i proposar-ne, en tots els
casos, la resolució.

c) Inspeccionar el funcionament de les
unitats i els centres dins del seu àmbit d’ac-
tuació.

d) En l’acció inspectora sobre els serveis,
avaluar les situacions i assessorar sobre el
desenvolupament de la gestió encomana-
da, vetllar pels aspectes relatius als elements
funcionals, personals i materials, al règim
econòmic, als procediments i a l’ús de la
llengua d’acord amb la Llei de política lin-
güística.

e) Emetre informes i formular propostes
d’actuacions puntuals de millora i correcció
en els serveis.

f) Atendre les queixes i suggeriments que
eventualment sorgeixin en els diversos serveis
del Departament sobre disfuncions en relació
amb el servei que tenen encomanat, emetre
els informes pertinents i proposar al/a la se-
cretari/ària general l’adopció de les mesures
correctores que s’estimin pertinents.

g) Elaborar i proposar al/a la secretari/ària
general el projecte de pla anual d’actuació
ordinària i la memòria anual d’activitats de
la Inspecció de Serveis.

h) Mantenir relacions funcionals amb les
inspeccions de serveis o unitats anàlogues
d’altres departaments quan li encarregui el/la
secretari/ària general.

i) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da pel/per la secretari/ària general.

Article 53
Els/les inspectors/es de serveis ocupen

llocs singulars que depenen de la Subdirec-

ció General de la Inspecció de Serveis, tant
si són adscrits als serveis centrals com als
serveis territorials. Per ser nomenat/ada
inspector/a de serveis es requerirà haver
prestat un mínim de tres anys de serveis
com a funcionari/ària de carrera en cossos
o escales de grup A amb els requisits que
en cada cas s’indiquin a la relació de llocs
de treball.

Els/les inspectors/es de serveis exercei-
xen les funcions b), c), d), e), f) i g) indica-
des a l’article 52 i qualsevol altra que els
encarregui el subdirector general en l’àmbit
de les seves competències.

Article 54
Corresponen a la Subdirecció General de

la Inspecció d’Educació les funcions que es-
tableix el Decret 266/2000, de 31 de juliol,
pel qual es regula la Inspecció d’Ensenya-
ment.

Article 55
L’Assessoria Jurídica, amb nivell orgànic

de subdirecció general, es configura d’acord
amb el que estableix l’article 14 del Decret
57/2002, de 19 de febrer, de modificació del
Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament dels Serveis Ju-
rídics de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

Capítol 4. Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa

Article 56
Corresponen a la Direcció General d’Or-

denació i Innovació Educativa les funcions
següents:

a) Elaborar i renovar els programes edu-
catius i establir les normes i les orientaci-
ons necessàries per a la seva efectivitat.

b) Elaborar i executar les directrius per a
l’atenció escolar de l’alumnat amb necessi-
tats educatives especials.

c) Determinar els criteris per a la revisió
dels llibres de text i dels materials didàc-
tics.

d) Establir els criteris i les pautes per a
l’orientació escolar i professional.

e) Definir els criteris d’avaluació del ren-
diment escolar, la seva anàlisi i la proposta
de les mesures correctores oportunes i
definir el model de proves d’avaluació per a
l’accés als diferents cicles formatius.

f) Estudiar, promoure i valorar les inno-
vacions educatives, la introducció de noves
tecnologies i els programes educatius que
contribueixin a la millora de la qualitat de
l’ensenyament i la seva adequació a l’evo-
lució del marc sociocultural, tecnològic i
econòmic; planificar i potenciar la produc-
ció de materials didàctics, informàtics i au-
diovisuals i la seva divulgació en els dife-
rents canals de difusió, i dirigir la xarxa
telemàtica educativa de Catalunya i els mit-
jans audiovisuals i recursos tecnològics
propis.

g) Establir les directrius per a l’elabora-
ció dels continguts dels materials de l’Àrea
TIC de l’àmbit educatiu.

h) Planificar i executar els programes de
formació i reciclatge del professorat i fer l’es-
tudi qualitatiu i quantitatiu de les necessitats
de formació del professorat i formular les ac-
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tuacions necessàries per a la seva adapta-
ció a l’evolució de la demanda educativa.

i) Formular els plans d’actuació necessa-
ris per a l’ensenyament en llengua catalana.

j) Dur a terme, en general, les actuaci-
ons que contribueixin a la millora dels ob-
jectius i dels resultats del sistema educatiu.

k) Proposar la normativa que estableixi i
desenvolupi els currículums preceptius a Ca-
talunya, llevat dels de cicles formatius de for-
mació professional i dels corresponents als
ensenyaments de règim especial d’esports,
així com autoritzar modificacions dels currí-
culums educatius en els diversos nivells i mo-
dalitats de l’ensenyament no universitari.

l) Definir els models de proves per a l’ob-
tenció de títols acadèmics de nivell no uni-
versitari i autoritzar la regulació d’expedients
acadèmics d’alumnes.

m) Elaborar i executar els criteris per as-
segurar una adequada integració de l’alum-
nat d’origen immigrant.

n) Elaborar la planificació de l’oferta d’en-
senyaments artístics de règim especial i el
disseny de currículums i plans d’estudis
d’ensenyaments artístics de règim especi-
al, i proposar els canvis, les actualitzacions
i les millores generals corresponents.

Article 57
De la Direcció General d’Ordenació i Inno-

vació Educativa depenen els òrgans següents:
a) Subdirecció General d’Ordenació Cur-

ricular i Programes Educatius.
b) Subdirecció General de Formació Per-

manent i Recursos Pedagògics.
c) Subdirecció General de Llengua i Co-

hesió Social.
d) Subdirecció General d’Ensenyaments

Artístics.
e) Servei de Gestió Econòmica Adminis-

trativa.

Article 58
Corresponen a la Subdirecció General

d’Ordenació Curricular i Programes Educa-
tius les funcions següents:

a) Elaborar les propostes sobre les ba-
ses generals dels currículums educatius en
els diversos nivells i modalitats de l’ense-
nyament no universitari i la normativa aca-
dèmica i organitzativa corresponent.

b) Dissenyar les propostes d’actuacions
per afrontar les necessitats educatives es-
pecials, atesa la diversitat d’alumnes, de
centres i de situacions socioescolars.

c) Elaborar les propostes d’autorització,
seguiment i avaluació dels projectes d’inno-
vació educativa que es realitzin als centres.

d) Impulsar el desenvolupament dels
plans estratègics i programes d’innovació
educativa.

e) Planificar i executar els programes re-
latius a l’alumnat que rep l’ensenyament en
règim no presencial.

f) Proposar els continguts dels materials
de l’Àrea TIC de l’àmbit educatiu.

g) Formular propostes en relació amb els
llibres de text i material didàctic.

h) Elaborar els models de proves per a
l’obtenció de títols acadèmics de nivell no
universitari.

i) Coordinar les actuacions relatives als
programes d’innovació interdepartamentals.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 59
De la Subdirecció General d’Ordenació

Curricular i Programes Educatius depenen
els òrgans següents:

a) Servei d’Ordenació Curricular.
b) Servei de Programes d’Innovació Edu-

cativa.
c) Servei d’Educació Especial.

Article 60
Corresponen al Servei d’Ordenació Cur-

ricular les funcions següents:
a) Elaborar propostes en relació amb el

disseny de currículums i plans d’estudis de
l’ensenyament infantil, primari, secundari
obligatori, postobligatori i ensenyaments de
règim especial, excepte els corresponents
a la formació professional i als ensenya-
ments de règim especial d’esports.

b) Proposar els canvis, les actualitzaci-
ons i les millores generals en el currículum.

c) Elaborar models d’instruments i pro-
ves per al suport a l’avaluació interna dels
centres docents, per a l’accés als diferents
nivells educatius i per a l’obtenció dels tí-
tols de graduat en educació secundària i
batxillerat.

d) Informar sobre l’adequació de les titu-
lacions per impartir les àrees del currículum
en els casos no previstos en la normativa
d’accés als cossos docents.

e) Definir equipaments i materials didàc-
tics per al desplegament del currículum.

f) Elaborar propostes d’equivalència aca-
dèmica de diferents currículums escolars i
les d’equivalència a efectes laborals als tí-
tols de graduat en educació secundària i
batxillerat i als certificats de català.

g) Estudiar i proposar la regularització
d’expedients acadèmics d’alumnes.

h) Gestionar processos de revisió de lli-
bres de text i material didàctic.

i) Potenciar projectes experimentals del
desenvolupament del currículum.

j) Informar i orientar, si s’escau, sobre els
diferents projectes que desenvolupin els
centres docents.

k) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 61
Del Servei d’Ordenació Curricular depèn

la Secció de Material i Llibres de Text.

Article 62
Corresponen a la Secció de Material i Lli-

bres de Text les funcions següents:
a) Tramitar els procediments de revisió

dels materials i llibres de text que s’utilitzen
en els centres.

b) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb l’anterior.

Article 63
Corresponen al Servei de Programes d’In-

novació Educativa les funcions següents:
a) Dissenyar i impulsar programes que

contribueixin al desenvolupament del currí-
culum, especialment dels aspectes que te-
nen un caràcter més transversal.

b) Proposar estratègies per a la difusió
de programes i per la seva implementació
en els centres docents.

c) Elaborar i fomentar la realització de ma-
terials didàctics que orientin el desenvolu-
pament dels programes.

d) Informar i orientar, si escau, sobre pro-
grames que es desenvolupin en centres
docents.

e) Elaborar propostes i criteris per a la for-
mació del professorat en relació amb els
programes que es desenvolupen.

f) Coordinar el seguiment dels programes
d’innovació educativa.

g) Controlar i fer el seguiment de les ac-
tuacions del Programa d’Educació per a la
Salut a l’Escola, d’acord amb el que s’es-
tableix al Decret 79/1990, de 20 de març,
d’aprovació i aplicació d’aquest programa.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 64
Corresponen al Servei d’Educació Espe-

cial les funcions següents:
a) Dissenyar i proposar estratègies i re-

cursos curriculars, metodològics i organit-
zatius per a l’atenció a la diversitat de ne-
cessitats educatives de l ’a lumnat i  la
personalització de l’ensenyament a fi d’as-
solir el màxim desenvolupament personal i
escolar de l’alumnat.

b) Proposar criteris i procediments per a
la provisió de suports i de seguiment a
l’atenció de les necessitats educatives es-
pecials de l’alumnat en els centres ordinaris
i d’educació especial.

c) Fer propostes d’actuació dels centres
d’educació especial, equips d’orientació i
assessorament psicopedagògic, centres de
recursos específics per a diferents discapa-
citats i altres serveis de suport als centres.

d) Elaborar propostes d’actuació i crite-
ris de seguiment de la intervenció psicope-
dagògica en els centres i serveis educatius.

e) Dissenyar, proposar i fer el seguiment
de les actuacions de col·laboració amb al-
tres departaments de la Generalitat relacio-
nades amb l’atenció a les necessitats edu-
catives especials de l’alumnat.

f) Proposar regulacions normatives en re-
lació amb l’atenció a les necessitats educa-
tives especials de l’alumnat.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 65
Del Servei d’Educació Especial depenen

les seccions següents:
a) Secció d’Assessorament Psicopeda-

gògic.
b) Secció d’Adaptacions del Currículum

Escolar.

Article 66
Corresponen a la Secció d’Assessora-

ment Psicopedagògic les funcions següents:
a) Elaborar propostes i criteris per a la in-

tervenció psicopedagògica i d’altres interven-
cions de suports educatius especialitzats.

b) Planificar la intervenció dels/de les pro-
fessionals de suport dels centres docents i
dels serveis educatius especialitzats.

c) Coordinar, orientar i fer el seguiment,
si escau, de projectes i experiències d’aten-
ció a les necessitats educatives específiques
de l’alumnat.

d) Dissenyar propostes relatives a l’acció
tutorial i al procés d’orientació escolar, per-
sonal i vocacional de l’alumnat.

e) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.
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Article 67
Corresponen a la Secció d’Adaptacions

del Currículum Escolar les funcions se-
güents:

a) Elaborar propostes d’intervenció per
atendre l’alumnat amb necessitats educati-
ves especials i donar criteris i pautes per al
seguiment individualitzat.

b) Dissenyar propostes d’adaptacions
curriculars i organitzatives dels centres
d’educació especial pel que fa a l’ensenya-
ment bàsic i postobligatori i fer-ne el segui-
ment.

c) Proposar i fer el seguiment de mesu-
res d’intervenció en el procediment de
l’atenció educativa de l’alumnat amb llarga
malaltia o trastorns conductuals greus.

d) Impulsar l’elaboració de materials per
a la intervenció educativa amb l’alumnat
amb necessitats educatives especials.

e) Estudiar i proposar la regularització
d’expedients acadèmics d’alumnes amb ne-
cessitats educatives específiques.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 68
Corresponen a la Subdirecció General de

Formació Permanent i Recursos Pedagògics
les funcions següents:

a) Planificar, executar, si escau, i avaluar
els programes de formació, perfecciona-
ment i actualització del professorat de les
diferents àrees i nivells.

b) Programar, executar i avaluar els pro-
grames de formació en matèria de preven-
ció de riscos laborals del personal docent.

c) Formular propostes per a la millora de
la formació inicial del professorat dels nivells
no universitaris.

d) Col·laborar amb els centres, departa-
ments i instituts universitaris responsables
de la formació inicial del professorat.

e) Proposar convenis per a la formació
permanent amb institucions universitàries i
d’altres.

f) Formular propostes, fer el seguiment i
avaluar els resultats de les llicències retri-
buïdes i altres actuacions en matèria de
recerca educativa dutes a terme pel profes-
sorat.

g) Dirigir els centres de recursos peda-
gògics i camps d’aprenentatge.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 69
De la Subdirecció General de Formació

Permanent i Recursos Pedagògics depenen
els òrgans següents:

a) Servei de Programació i Avaluació.
b) Servei de Recursos Pedagògics.
c) Centre de Documentació i Experimen-

tació en Ciències i Tecnologia.
d) Centre de Recursos de Llengües Es-

trangeres.
e) Oficina de Cooperació Educativa i Ci-

entífica Internacional.

Article 70
Corresponen al Servei de Programació i

Avaluació les funcions següents:
a) Organitzar la detecció sistemàtica de

necessitats de formació en funció de la re-
alitat i dels canvis previstos en el sistema
educatiu.

b) Dissenyar plans i programes que do-
nin resposta a les necessitats de formació.

c) Integrar les activitats de formació en
la proposta del pla general plurianual de for-
mació permanent.

d) Dissenyar i aplicar els models d’avalu-
ació d’activitats de formació permanent en
funció dels objectius i les estratègies que
preveu el pla general.

e) Proposar actuacions i dur a terme el
seguiment i l’avaluació de les llicències re-
tribuïdes i d’actuacions en matèria de re-
cerca educativa.

f) Programar, executar i avaluar els pro-
grames de formació en matèria de preven-
ció de riscos laborals del personal docent.

g) Planificar, coordinar i assignar recur-
sos al Centre de Documentació i Experimen-
tació en Ciències i Tecnologia per millorar
l’ensenyament i la formació del professorat
en aquest àmbit en qualsevol nivell educa-
tiu no universitari.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 71
Corresponen al Servei de Recursos Pe-

dagògics les funcions següents:
a) Definir les línies d’actuació, pautes de

funcionament i criteris d’avaluació de les xar-
xes de centres de recursos pedagògics i
dels camps d’aprenentatge com a serveis
educatius.

b) Elaborar propostes de normativa i cri-
teris generals d’actuació i d’assignació de
recursos per als centres de recursos peda-
gògics i els camps d’aprenentatge.

c) Fer el seguiment anual del pla d’actu-
ació dels centres de recursos pedagògics i
dels camps d’aprenentatge.

d) Impulsar el treball en xarxa entre els/
les professionals dels centres de recursos
pedagògics, i entre els dels camps d’apre-
nentatge, per a un millor servei als centres
educatius i equips docents, i fer-ne la con-
creció anual.

e) Coordinar les actuacions dels centres
de recursos pedagògics en la dinamització
dels centres educatius, la facilitació de re-
cursos pedagògics, l’assessorament en
tecnologies de la informació i la comunica-
ció, el suport i l’assessorament per a la
implementació de la biblioteca escolar i al-
tres projectes d’innovació i la gestió de la
formació permanent per als centres educa-
tius i el professorat.

f) Coordinar les actuacions dels camps
d’aprenentatge per al desenvolupament de
les funcions específiques relacionades amb
l’educació ambiental i en relació amb el
patrimoni.

g) Fixar criteris per a l’avaluació de les ac-
tuacions dels centres de recursos pedagò-
gics i els camps d’aprenentatge tant per part
dels centres educatius i professorat, com
dels mateixos professionals dels serveis
educatius i altres instàncies.

h) Elaborar informes per a la millora contí-
nua de les actuacions dels centres de recur-
sos pedagògics i els camps d’aprenentatge.

i) Formular propostes de formació perma-
nent per als professionals dels centres de
recursos pedagògics i dels camps d’apre-
nentatge.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 72
El Centre de Documentació i Experimen-

tació en Ciències i Tecnologia, que es con-
figura com a àrea funcional, té les funcions
següents:

a) Elaborar documentació sobre fonts bi-
bliogràfiques d’experiències en ciències i
tecnologia i relativa al material, als treballs
i a les experiències realitzades en el mateix
centre.

b) Mantenir l’arxiu de catàlegs de mate-
rial didàctic divers i de bibliografia relativa a
experiències de ciències i tecnologia, com
també del fons audiovisual.

c) Preparar experiències singulars i inter-
disciplinàries, dissenyar i construir instru-
ments de laboratori.

d) Mantenir un servei de préstec de ma-
terial propi.

e) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 73
El Centre de Recursos de Llengües Es-

trangeres, amb rang assimilat a servei té les
funcions següents:

a) Establir objectius, coordinar i assignar
els recursos necessaris per a l’ensenyament
de llengües estrangeres.

b) Detectar les necessitats de formació i
recursos en aquest àmbit.

c) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 74
L’Oficina de Cooperació Educativa i Ci-

entífica Internacional, que es configura com
a àrea funcional, té les següents funcions:

a) Difondre a Catalunya els programes
comunitaris i internacionals d’acció educa-
tiva.

b) Cooperar en les iniciatives d’instituci-
ons europees i internacionals en matèria de
participació.

c) Organitzar intercanvis escolars.
d) Oferir suport tècnic al Departament en

temes que li siguin propis.
e) Qualsevol altra que li sigui encomana-

da en relació amb les anteriors.

Article 75
Correspon a la Subdirecció General de

Llengua i Cohesió Social les funcions se-
güents:

a) Facilitar criteris i elements de reflexió per
tal d’aconseguir i consolidar una escola ober-
ta, solidària i de qualitat per a tot l’alumnat
en el marc d’una societat catalana plural.

b) Consolidar la llengua catalana com a
llengua vehicular de l’ensenyament i de co-
municació als centres educatius i com a eix
vertebrador del projecte educatiu en un
marc plurilingüe.

c) Impulsar i planificar programes i actu-
acions per al desenvolupament de l’educa-
ció intercultural, basada en el coneixement
de la cultura pròpia i de les altres cultures,
el respecte a la diferència i els valors cívics
i democràtics, en un marc de bona convi-
vència.

d) Elaborar criteris i promoure actuacions
per fomentar la inclusió escolar i garantir la
igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat per
prevenir qualsevol tipus de marginació.

e) Impulsar programes de recerca, obrir
noves línies i experiències d’innovació edu-
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cativa, potenciant la utilització de les tec-
nologies de la informació.

f) Promoure actuacions que permetin un
treball d’entorn escolar i altres actuacions
transversals fomentant la col·laboració i la
coordinació entre els agents implicats en
l’educació.

g) Aportar criteris per a la formació con-
tinuada del professorat, dels equips direc-
tius i dels/de les professionals de suport als
centres pel que fa a la didàctica i l’ús de la
llengua, l’educació intercultural i la cohesió
social.

h) Impulsar l’elaboració, selecció i difu-
sió de materials específics.

i) Realitzar estudis i investigacions sobre
llengua, interculturalitat i cohesió social, en
el marc dels procediments generals d’ava-
luació del Departament d’Educació.

j) Impulsar i promoure actuacions que fa-
cilitin la col·laboració i la coordinació, en
l’àmbit de l’ensenyament de la llengua, amb
els territoris de l’àmbit lingüístic català.

k) Elaborar criteris que facilitin el funcio-
nament de plans d’entorn escolar i altres ac-
tuacions transversals, i fomentar-ne la co-
ordinació.

l) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 76
De la Subdirecció General de Llengua i

Cohesió Social depenen els serveis se-
güents:

a) Servei d’Ensenyament del Català.
b) Servei d’Interculturalitat i Cohesió So-

cial.

Article 77
Corresponen al Servei d’Ensenyament del

Català les funcions següents:
a) Coordinar l’assessorament en matèria

d’ensenyament del català i en català.
b) Definir línies d’actuació, pautes de fun-

cionament i criteris d’avaluació dels/de les
professionals de suport als centres docents
en l’àmbit lingüístic.

c) Proposar i avaluar solucions organit-
zatives i didàctiques per a l’elaboració de
projectes lingüístics i la seva aplicació en un
marc plurilingüe.

d) Fer el seguiment de les experiències
d’innovació educativa referents a l’ensenya-
ment i ús de la llengua catalana, en un marc
de diversitat lingüística.

e) Realitzar estudis i investigacions sobre
l’aprenentatge de la llengua i la cultura ca-
talanes, d’acord amb criteris sociolingüís-
tics i en el marc dels procediments gene-
rals d’avaluació del sistema educatiu.

f) Impulsar l’elaboració, selecció i difusió
de recursos i materials didàctics per a l’en-
senyament del català i en català, i facilitar
orientacions per a la seva aplicació als cen-
tres docents.

g) Col·laborar en l’organització de cursos
de formació i jornades específiques en l’àm-
bit que li és propi, adreçats a la formació
del professorat i dels professionals de su-
port als centres docents.

h) Elaborar informes específics per a la
concreció d’actuacions i la priorització de
recursos humans, funcionals, materials i
econòmics.

i) Realitzar activitats i coordinar les acci-
ons que el Departament hagi acordat amb

les administracions educatives i entitats dels
territoris de l’àmbit lingüístic català.

j) Qualsevol altra funció que li sigui enco-
manada en relació amb les anteriors.

Article 78
Del Servei d’Ensenyament del Català de-

pèn la Secció Tecnicopedagògica.

Article 79
Corresponen a la Secció Tecnicopedagò-

gica les funcions següents:
a) Atendre la gestió tècnica i administra-

tiva de les activitats programades pel Ser-
vei.

b) Proposar accions de potenciació de
l’ús de la llengua catalana en el marc dels
centres educatius i l’entorn escolar.

c) Regularitzar i homologar les acredita-
cions de llengua catalana.

d) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 80
Corresponen al Servei d’Interculturalitat i

Cohesió Social les funcions següents:
a) Coordinar l’assessorament en matèria

d’educació intercultural i cohesió social.
b) Definir línies d’actuació, pautes de fun-

cionament i criteris d’avaluació dels profes-
sionals de suport als centres docents en
l’àmbit de l’educació intercultural i la cohe-
sió social.

c) Proposar i avaluar solucions organit-
zatives i didàctiques per a l’elaboració i
aplicació de plans d’acollida i integració
escolar.

d) Fer el seguiment de les experiències
d’innovació educativa referents a l’educa-
ció intercultural i la cohesió social.

e) Elaborar propostes, criteris i orienta-
cions per aconseguir una bona atenció edu-
cativa de l’alumnat nouvingut o amb risc
d’exclusió social, tant pel que fa a l’acolli-
ment com a la tutoria, el seguiment i la
promoció escolar.

f) Impulsar l’elaboració, selecció i difusió
de recursos i materials didàctics, i facilitar
orientacions per a la seva aplicació als cen-
tres docents.

g) Col·laborar en l’organització de cursos
de formació i jornades específiques en l’àm-
bit que li és propi, adreçats a la formació
del professorat i dels/de les professionals
de suport als centres docents.

h) Elaborar criteris que facilitin el funcio-
nament de plans d’entorn escolar i altres ac-
tuacions transversals, i fomentar-ne la co-
ordinació.

i) Elaborar informes específics per a la
concreció d’actuacions i la priorització de
recursos humans, funcionals, materials i
econòmics.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 81
Corresponen a la Subdirecció General

d’Ensenyaments Artístics les funcions se-
güents:

a) Planificar l’oferta d’ensenyaments ar-
tístics de règim especial.

b) Proposar l’autorització de noves espe-
cialitats d’ensenyaments artístics de règim
especial.

c) Elaborar el disseny de currículums i
plans d’estudi d’ensenyaments artístics de

règim especial i proposar els canvis, les
actualitzacions i les millores generals cor-
responents.

d) Participar en l’elaboració dels currícu-
lums d’ensenyaments artístics de règim
ordinari.

e) Informar sobre l’adequació de les di-
ferents titulacions per impartir les àrees ar-
tístiques del currículum de règim especial
en els casos no previstos en la normativa
d’accés als diversos cossos docents.

f) Proposar la convocatòria, disseny i re-
solució de reclamacions de les proves d’ac-
cés als ensenyaments de règim especial.

g) Proposar la resolució d’expedients
d’alumnes d’ensenyament de règim espe-
cial.

h) Informar i orientar, si escau, sobre els
diferents projectes d’ensenyaments artístics
de règim especial que desenvolupin els
centres docents.

i) Establir marcs de col·laboració amb les
administracions locals i altres institucions
per a la promoció i implementació dels en-
senyaments artístics de règim especial.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 82
De la Subdirecció General d’Ensenya-

ments Artístics depenen les unitats se-
güents:

a) Unitat d’Ensenyaments de Música.
b) Unitat d’Ensenyaments d’Arts Plàsti-

ques i Disseny.
c) Unitat d’Ensenyaments de Dansa i Art

Dramàtic.

Article 83
Correspon a la Unitat d’Ensenyaments de

Música les funcions següents:
a) Elaborar propostes en relació amb l’or-

ganització i al currículum dels ensenyaments
de música.

b) Valorar l’adequació de titulacions per
impartir els ensenyaments musicals.

c) Gestionar les convocatòries de les pro-
ves d’accés a aquests ensenyaments.

d) Gestionar les reclamacions i sol·licituds
de regularització acadèmica de l’alumnat.

e) Col·laborar en la planificació de l’ofer-
ta dels ensenyaments de música.

f) Promoure activitats de difusió dels en-
senyaments del seu àmbit.

g) Impulsar relacions amb professionals i
empreses vinculades al sector.

h) Coordinar actuacions amb altres de-
partaments i institucions relacionats amb el
sector.

i) Potenciar la utilització de recursos cul-
turals i socials.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 84
Correspon a la Unitat d’Ensenyaments

d’Arts Plàstiques i Disseny, amb rang assi-
milat a servei, les funcions següents:

a) Elaborar propostes en relació amb l’or-
ganització i al currículum dels ensenyaments
d’arts plàstiques i disseny.

b) Valorar l’adequació de titulacions per
impartir els ensenyaments d’arts plàstiques
i disseny.

c) Gestionar les convocatòries de les pro-
ves d’accés a aquests ensenyaments.
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d) Gestionar les reclamacions i sol·licituds
de regularització acadèmica de l’alumnat.

e) Col·laborar en la planificació de l’ofer-
ta dels ensenyaments de d’arts plàstiques
i disseny.

f) Promoure activitats de difusió dels en-
senyaments del seu àmbit.

g) Impulsar relacions amb professionals i
empreses vinculades al sector.

h) Coordinar actuacions amb altres de-
partaments i institucions relacionats amb el
sector.

i) Potenciar la utilització de recursos cul-
turals i socials.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 85
Correspon a la Unitat d’Ensenyaments de

Dansa i Art Dramàtic les funcions següents:
a) Elaborar propostes en relació amb l’or-

ganització i al currículum dels ensenyaments
de dansa i art dramàtic.

b) Valorar l’adequació de titulacions per
impartir els ensenyaments de dansa i art
dramàtic.

c) Gestionar les convocatòries de les pro-
ves d’accés a aquests ensenyaments.

d) Gestionar les reclamacions i sol·licituds
de regularització acadèmica de l’alumnat.

e) Col·laborar en la planificació de l’ofer-
ta dels ensenyaments de dansa i art dra-
màtic.

f) Promoure activitats de difusió dels en-
senyaments del seu àmbit.

g) Impulsar relacions amb professionals i
empreses vinculades al sector.

h) Coordinar actuacions amb altres de-
partaments i institucions relacionats amb el
sector.

i) Potenciar la utilització de recursos cul-
turals i socials.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 86
Corresponen al Servei de Gestió Econò-

mica Administrativa les funcions següents:
a) Programar i coordinar l’elaboració de

la proposta de l’avantprojecte de pressupost
de la Direcció General d’Ordenació i Inno-
vació Educativa, a partir de les propostes
de les unitats.

b) Coordinar i controlar la gestió i l’exe-
cució dels crèdits de la Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa, d’acord
amb el procediment i les assignacions es-
tablertes, per tal d’optimitzar la utilització
dels recursos i per a l’execució de la des-
pesa d’acord amb el pressupost.

c) Estudiar, avaluar i tramitar les propos-
tes d’actuació promogudes per les unitats
de la Direcció General.

d) Elaborar i fer el seguiment dels conve-
nis establerts amb diferents institucions per
al desenvolupament de programes i projec-
tes de la Direcció General.

e) Tramitar convocatòries públiques a
proposta de les unitats de la Direcció Ge-
neral.

f) Fer el control de la tramitació i del pa-
gament de dietes, assistències i indemnit-
zacions generades per actuacions de la
Direcció General.

g) Coordinar actuacions en matèria de
personal de la Direcció General.

h) Donar suport administratiu a les uni-
tats de la Direcció General.

i) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 87
Del Servei de Gestió Econòmica Adminis-

trativa depenen les seccions següents:
a) Secció de Gestió Econòmica.
b) Secció de Gestió de Convenis i Sub-

vencions.

Article 88
Corresponen a la Secció de Gestió Eco-

nòmica les funcions següents:
a) Preparar la informació necessària per

a l’elaboració de l’avantprojecte de pressu-
post de la Direcció General.

b) Fer el seguiment de l’execució del
pressupost de les unitats de la Direcció
General i la gestió dels crèdits.

c) Elaborar i tramitar els expedients per
a la contractació de béns i serveis promo-
guts per les unitats de la Direcció General i
fer el seguiment dels documents compta-
bles.

d) Gestionar els expedients de les con-
vocatòries per a la participació en cursos i
la concessió d’ajuts per participar en les
activitats de formació permanent del profes-
sorat i fer el seguiment dels documents
comptables.

e) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 89
Corresponen a la Secció de Gestió de

Convenis i Subvencions les funcions se-
güents:

a) Elaborar i tramitar els expedients de re-
solucions i de convenis per a la realització
d’actuacions d’innovació educativa i de su-
port a l’escola i fer el seguiment dels docu-
ments comptables.

b) Gestionar les convocatòries per a la
concessió d’ajuts i subvencions per a la re-
alització d’actuacions d’innovació educati-
va o de suport a l’escola i fer el seguiment
dels documents comptables.

c) Elaborar i tramitar els expedients de
subvencions directes per a la realització
d’actuacions d’innovació educativa o de
suport a l’escola.

d) Controlar les justificacions de les sub-
vencions concedides i fer el seguiment dels
documents comptables.

e) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Capítol 5. Direcció General de Personal
Docent

Article 90
Corresponen a la Direcció General de Per-

sonal Docent les funcions següents:
a) Exercir la gestió del personal docent

dependent del Departament i resoldre les in-
cidències i situacions que siguin de la seva
competència.

b) Formular propostes concretes d’actu-
ació que permetin l’efectivitat dels plans i
programes aprovats en matèria de personal
docent.

c) Proposar les plantilles de personal do-
cent.

d) Assignar el personal docent als cen-
tres.

e) Establir directrius i coordinar-se amb
els òrgans competents en matèria de ges-
tió de personal docent dels serveis territo-
rials del Departament.

f) Resoldre els recursos i les reclamaci-
ons interposats contra les actuacions ad-
ministratives adoptades en relació amb
matèries de la seva competència.

g) Coordinar el registre general de per-
sonal dins el marc de la seva competència.

h) Supervisar i controlar el règim discipli-
nari, econòmic i administratiu del personal
docent.

i) Gestionar i tramitar les nòmines, Segu-
retat Social i mutualitats del personal do-
cent.

j) Representar el Departament en les re-
lacions amb les organitzacions sindicals en
els assumptes que conegui per raó de la
seva competència.

k) Proposar mesures per a la millora dels
assumptes socials.

l) Dirigir i coordinar l’actuació del Depar-
tament en matèria de prevenció de riscos
laborals.

Article 91
De la Direcció General de Personal Do-

cent depenen les subdireccions següents:
a) Subdirecció General de Gestió del Per-

sonal Docent.
b) Subdirecció General de Seguretat i Sa-

lut.
c) Subdirecció General de Plantilles, Pro-

visió i Nòmines.

Article 92
Corresponen a la Subdirecció General de

Gestió del Personal Docent les funcions se-
güents:

a) Impulsar, executar i avaluar les políti-
ques relacionades amb la selecció de per-
sonal docent en l’àmbit de competències del
Departament.

b) Coordinar l’elaboració de les ofertes
d’ocupació pública de personal docent.

c) Supervisar i gestionar les convocatò-
ries de selecció de personal docent, facili-
tar informació sobre aquestes convocatòri-
es i participar en la introducció de canvis en
els sistemes selectius de personal docent,
tant laboral com funcionari, i en la millora
de la gestió dels processos selectius.

d) Supervisar la tramitació dels nomena-
ments de funcionaris/àries docents i propo-
sar la resolució dels recursos i reclamaci-
ons que s’interposin contra el Departament
en relació amb el professorat.

e) Impulsar les polítiques de personal do-
cent en matèria d’avaluació i desenvolupa-
ment de la carrera professional.

f) Elaborar propostes per a la millora de
la gestió del personal interí docent amb la
finalitat de tendir a l’estabilitat i integració
d’aquest col·lectiu en la funció pública do-
cent.

g) Ser l’òrgan de comunicació amb la re-
presentació legal dels/de les treballadors/es
docents i amb les seves organitzacions sin-
dicals.

h) Participar en la negociació col·lectiva
en representació del Departament per de-
terminar les condicions de treball del per-
sonal docent i elaborar estudis econòmics
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de les propostes objecte de negociació per
tal de garantir la seva adequació al pressu-
post vigent.

i) Supervisar i coordinar el registre infor-
màtic del personal docent i donar suport als
serveis territorials en l’explotació de les
dades d’aquest registre.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 93
De la Subdirecció General de Gestió del

Personal Docent depenen els serveis se-
güents:

a) Servei de Registre Informàtic de Per-
sonal Docent.

b) Servei de Selecció de Personal Docent.
c) Servei de Relacions Sindicals amb el

Personal Docent.

Article 94
Corresponen al Servei de Registre Infor-

màtic de Personal Docent les funcions se-
güents:

a) Coordinar l’assistència tècnica als ser-
veis territorials i altres unitats del Depar-
tament en l’explotació, confecció i man-
teniment dels registres dels s istemes
d’informació del personal docent.

b) Efectuar el manteniment i actualitza-
ció de la informació continguda en les apli-
cacions informàtiques de personal docent.

c) Proposar millores i innovacions en el
sistema informàtic del professorat.

d) Validar les novetats introduïdes en el
sistema informàtic i analitzar la gestió infor-
matitzada per part dels usuaris.

e) Detectar les incidències en l’explota-
ció dels sistemes d’informació de personal
docent i proposar a l’òrgan competent del
Departament les millores i modificacions que
consideri adequades.

f) Divulgar les innovacions i elaborar les
instruccions i circulars escaients sobre els
sistemes d’informació del personal docent.

g) Explotar les dades del Registre de pro-
fessorat que facilitin la presa de decisions
per part de la Direcció General.

h) Assessorar i donar suport a les unitats
del Departament sobre el Registre de pro-
fessorat i el manteniment de les dades dels
registres de personal docent.

i) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 95
Corresponen al Servei de Selecció de Per-

sonal Docent les funcions següents:
a) Dissenyar els processos de selecció de

personal docent funcionari.
b) Facilitar suport als tribunals i òrgans

de selecció en el desenvolupament dels pro-
cessos selectius per accedir a la funció
pública docent.

c) Elaborar els criteris orientatius per a
l’actuació uniforme dels tribunals o òrgans
de selecció de funcionaris/àries docents pel
que fa a la interpretació de les bases de con-
vocatòries, sens perjudici de la garantia de
discrecionalitat tècnica d’aquests en el des-
envolupament de les proves.

d) Coordinar les accions relatives als pro-
cediments d’accés a les borses de perso-
nal interí.

e) Preparar els estudis necessaris per a
la programació de les vacants que s’inclou-

ran en les ofertes d’ocupació pública de
personal docent respecte els processos de
selecció.

f) Gestionar la borsa d’interins/ines dels
cossos docents i coordinar les actuacions
dels serveis territorials del Departament en
els processos de nomenament dels/de les
interins/ines i substituts/es dels cossos do-
cents dels diferents nivells educatius i de
formació de persones adultes.

g) Elaborar els processos de promoció
docent i gestionar les actuacions adminis-
tratives relacionades amb la carrera docent.

h) Gestionar les convocatòries públiques
dels procediments per a la valoració de la
funció pública docent i de l’avaluació volun-
tària del professorat, per tal que siguin tin-
guts en compte a efectes de mobilitat i de
promoció dins la carrera docent.

i) Supervisar, controlar, assessorar i eme-
tre informes quant a les incidències i situaci-
ons del personal docent, el seu règim admi-
nistratiu, disciplinari i d’incompatibilitats.

j) Assessorar i coordinar l’actuació dels
serveis territorials en les matèries que els
són pròpies.

k) Proposar la resolució dels recursos i
reclamacions que s’interposin contra el De-
partament en relació amb les matèries que
li són pròpies.

l) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 96
Del Servei de Selecció del Personal Do-

cent depenen les seccions següents:
a) Secció de Selecció del Personal Fun-

cionari Docent.
b) Secció de Gestió del Personal Interí

Docent.
c) Secció de Control d’Incidències Admi-

nistratives.

Article 97
Corresponen a la Secció de Selecció del

Personal Funcionari Docent les funcions se-
güents:

a) Gestionar i tramitar les accions relati-
ves als procediments d’ingrés, d’accés i
d’adquisició de noves especialitats corres-
ponents als cossos d’inspecció d’educació,
de professorat d’ensenyaments infantil i
primari i d’ensenyaments secundari i de
règim especial.

b) Elaborar i tramitar les convocatòries
públiques dels procediments per a la valo-
ració de la funció pública docent i de l’ava-
luació voluntària del professorat.

c) Elaborar i proposar la modificació de
les bases de les convocatòries.

d) Proposar la designació dels membres
dels òrgans de selecció.

e) Tramitar els nomenaments de funcio-
naris/àries de carrera i funcionaris/àries en
pràctiques.

f) Coordinar i assessorar els tribunals que
han d’actuar en els procediments selectius
i emetre informes sobre les convocatòries
per a la millora dels processos selectius.

g) Gestionar i tramitar les accions relati-
ves a la fase de pràctiques dels/de les fun-
cionaris/àries docents.

h) Gestionar i tramitar totes les actuaci-
ons administratives relacionades amb la
carrera docent.

i) Coordinar el reconeixement d’estadis
de promoció docent.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 98
Corresponen a la Secció de Gestió del

Personal Interí Docent les funcions se-
güents:

a) Coordinar el procediment de gestió de
la llista d’aspirants a cobrir vacants i subs-
titucions en règim d’interinitat.

b) Gestionar i tramitar les accions relati-
ves als procediments d’accés a les borses
d’interins/ines i substituts/es.

c) Tramitar i coordinar els nomenaments
del personal interí docent.

d) Elaborar estudis i fer el seguiment dels
procediments per cobrir les substitucions
del personal docent.

e) Coordinar l’actuació dels serveis terri-
torials del Departament en la gestió dels no-
menaments dels substituts docents.

f) Proposar millores en la gestió mecanit-
zada del procediment de selecció dels inte-
rins/ines i substituts.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 99
Corresponen a la Secció de Control d’In-

cidències Administratives les funcions se-
güents:

a) Tramitar i supervisar les incidències del
personal docent, funcionari, interí i laboral,
que suposin un canvi en la seva situació ad-
ministrativa, vinculació i/o una variació eco-
nòmica.

b) Assessorar i emetre informes sobre el
règim administratiu, disciplinari i d’incompa-
tibilitats del professorat d’ensenyaments in-
fantil i primari i dels ensenyaments secun-
daris i de règim especial, del personal laboral
i del cos d’inspecció d’educació.

c) Tramitar i coordinar l’elaboració dels
contractes laborals i administratius del per-
sonal docent.

d) Gestionar i tramitar les resolucions de
compatibilitat i d’expedients disciplinaris.

e) Tramitar les resolucions de jubilacions i
gestionar les gratificacions extraordinàries.

f) Tramitar el reconeixement de serveis
prestats previs als nomenaments com a fun-
cionaris/àries.

g) Coordinar els procediments d’incapa-
citat per invalidesa permanent.

h) Elaborar informes sobre reclamacions
i recursos interposats contra el Departament
en matèria de personal docent.

i) Assessorar i emetre informes sobre els
permisos i llicències del professorat.

j) Tramitar els expedients contradictoris.
k) Qualsevol altra que li sigui encomana-

da en relació amb les anteriors.

Article 100
Corresponen al Servei de Relacions Sin-

dicals amb el Personal Docent les funcions
següents:

a) Participar en la mesa sectorial de ne-
gociació amb el personal docent no univer-
sitari i en les comissions de seguiment que
s’estableixin.

b) Vetllar pel compliment dels acords es-
tablerts amb els representants sindicals.

c) Analitzar les propostes i plataformes
que presenten les organitzacions sindicals
sobre els temes objecte de negociació en
l’àmbit docent.
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d) Elaborar propostes d’acord sobre els
temes objecte de negociació en l’àmbit
docent i quantificar-les econòmicament.

e) Valorar el cost d’implantació i la inci-
dència en les relacions laborals dels possi-
bles canvis curriculars i organitzatius pre-
vistos per als centres docents públics.

f) Requerir a altres unitats del Departa-
ment els informes necessaris per tal de
preparar la informació i documentació que
ha de ser lliurada als representants sindi-
cals dintre del procés de la negociació.

g) Elaborar i facilitar la informació als re-
presentants del personal funcionari docent.

h) Informar i assessorar les diferents uni-
tats del Departament en relació amb els
temes objecte de negociació en l’àmbit
docent.

i) Preparar, coordinar i realitzar el segui-
ment dels processos electorals dels repre-
sentants del personal docent.

j) Elaborar propostes de resolució dels re-
cursos i reclamacions que s’interposin con-
tra el Departament en relació amb la nego-
ciació sindical docent.

k) Participar en la negociació del Fons
d’Acció Social del personal docent.

l) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 101
Corresponen a la Subdirecció General de

Seguretat i Salut les funcions següents:
a) Planificar, dirigir i coordinar les actua-

cions que s’hagin de dur a terme al Depar-
tament en matèria de prevenció de riscos
laborals.

b) Informar els òrgans del Departament
sobre la planificació de les actuacions que
s’hagin de portar a terme en matèria de
prevenció de riscos laborals en el Departa-
ment.

c) Coordinar les actuacions que hagin de
realitzar les unitats del Departament en ma-
tèria de prevenció de riscos laborals.

d) Aplicar i coordinar els plans i progra-
mes d’actuació preventiva que aprovi el De-
partament per tal de millorar les condicions
de seguretat i salut del seu personal.

e) Informar, consultar i garantir la partici-
pació dels treballadors i de les treballado-
res a través de la Comissió Paritària de
Prevenció de Riscos i dels Comitès de Se-
guretat i Salut.

f) Impulsar, proposar i coordinar les ac-
tivitats de formació, informació i comuni-
cació en matèria de prevenció de riscos
laborals amb les altres unitats del De-
partament que tenen competència en
aquest àmbit.

g) Planificar i coordinar les actuacions
que es realitzin amb altres institucions alie-
nes al Departament en matèria de segure-
tat i salut.

h) Representar el Departament d’Educa-
ció en la Comissió Paritària de Prevenció de
Riscos Laborals.

i) Realitzar estudis i anàlisis de la salut re-
lacionada amb les condicions laborals per
a l’aplicació de mesures preventives.

j) Informar respecte els recursos i recla-
macions que s’interposin contra el Depar-
tament en relació amb les competències que
té encomanades.

k) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 102
De la Subdirecció General de Seguretat i

Salut depenen els serveis següents:
a) Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
b) Servei de Gestió de Recursos i Mesu-

res de Seguretat i Salut.

Article 103
Al Servei de Prevenció de Riscos Labo-

rals li corresponen les funcions establertes
en el Decret 183/2000, de 29 de maig, de
regulació del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals del Departament d’Ensenyament.

Article 104
Corresponen al Servei de Gestió de Re-

cursos i Mesures de Seguretat i Salut les
funcions següents:

a) Coordinar el desenvolupament de
l’execució i fer el seguiment de les actuaci-
ons preventives que es portin a terme en el
Departament.

b) Establir els procediments d’actuació
per facilitar l’execució i seguiment de les me-
sures preventives proposades pel Servei de
Prevenció de Riscos Laborals.

c) Coordinar les actuacions preventives
de seguiment dels serveis territorials per tal
de garantir la coherència de les actuacions
que es portin a terme en matèria de pre-
venció de riscos laborals en el Departament.

d) Formar part, de manera estable i per-
manent, de la Comissió Paritària de Preven-
ció de Riscos Laborals i de la Comissió
d’Acció Social del Personal Docent no Uni-
versitari i elaborar les propostes i informes
que es debatran en el si de les comissions.

e) Coordinar les actuacions dels comitès
de seguretat i salut laboral.

f) Elaborar i facilitar la informació als/les
delegats/ades de prevenció en els òrgans
de participació en matèria de riscos labo-
rals.

g) Impulsar els acords establerts pels co-
mitès de seguretat i salut laboral i per la
comissió paritària de prevenció de riscos.

h) Impulsar la negociació i coordinar la
gestió del Fons d’Acció Social del personal
docent i les convocatòries d’ajuts al profes-
sorat i assessorar els serveis territorials
sobre aquesta matèria.

i) Coordinar els estudis i anàlisis sobre la
salut per la millor gestió dels recursos i la
prevenció i impulsar els protocols que se’n
derivin.

j) Gestionar, impulsar i fer el seguiment
de les actuacions informatives i formatives
sobre prevenció de riscos laborals planifi-
cades pel Departament.

k) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 105
Corresponen a la Subdirecció General de

Plantilles, Provisió i Nòmines les funcions se-
güents:

a) Planificar, programar i tramitar els ex-
pedients de plantilles de professorat de
centres docents públics d’ensenyament in-
fantil i primari, secundari, centres de forma-
ció d’adults i de règim especial.

b) Gestionar les actuacions relatives a la
definició de llocs de treball de professorat
dels centres docents públics.

c) Supervisar les plantilles de professo-
rat dels diferents serveis educatius, progra-

mes educatius, inspecció educativa i suport
a la docència.

d) Elaborar la proposta de provisió de
llocs de treball mitjançant els diferents con-
cursos d’adjudicació de destinacions defi-
nitives i provisionals del professorat funcio-
nari de carrera, en pràctiques i interí.

e) Impulsar polítiques de personal en ma-
tèria de plantilles i provisió de professorat
que afavoreixin l’autonomia en la gestió dels
centres docents públics.

f) Participar en la definició dels càrrecs
directius i de coordinació dels centres do-
cents públics conjuntament amb la Direc-
ció General de Centres Educatius.

g) Elaborar la proposta d’avantprojecte
de pressupost pel que fa al personal docent.

h) Supervisar i controlar l’elaboració de
la nòmina de personal docent així com els
sistemes de previsió social del personal
docent adscrit al Departament d’Educació.

i) Supervisar, controlar i fer el seguiment
dels crèdits pressupostaris corresponents
del personal docent funcionari, interí i labo-
ral.

j) Impulsar la confecció d’estudis sobre
les retribucions del personal docent per tal
d’elaborar propostes que s’han d’incloure
en la negociació amb les organitzacions
sindicals.

k) Supervisar les propostes de resolució
dels recursos i reclamacions que s’interpo-
sin contra el Departament en relació amb la
definició i provisió de llocs de treball i de les
retribucions del personal docent.

l) Coordinar l’actuació dels serveis terri-
torials del Departament pel que fa a les ma-
tèries que els són pròpies.

m) Participar en la negociació col·lectiva
en matèries de competència d’aquesta Sub-
direcció General.

n) Impulsar i assistir a reunions amb els
representants de les direccions dels centres
docents públics.

o) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 106
De la Subdirecció General de Plantilles,

Provisió i Nòmines depenen els serveis se-
güents:

a) Servei de Plantilles i Programació de
Personal Docent.

b) Servei de Provisió de Llocs de Treball
Docents de Centres Públics.

c) Servei de Nòmines de Personal Do-
cent.

Article 107
Corresponen al Servei de Plantilles i Pro-

gramació de Personal Docent les funcions
següents:

a) Confeccionar la proposta de les plan-
tilles de professorat dels centres docents
públics d’ensenyament infantil i primari,
secundari, de persones adultes i règim es-
pecial, i centres de formació.

b) Fer el seguiment de les plantilles de
professorat dels serveis educatius, progra-
mes educatius, suport a la docència i Ins-
pecció d’Educació.

c) Definir els llocs vacants dels centres
docents públics per a les convocatòries de
provisió de llocs de treball.

d) Gestionar el procés de selecció de di-
rectors/es dels centres docents públics i fer
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el seguiment dels càrrecs directius i de
coordinació dels centres docents públics i
dels serveis educatius.

e) Realitzar estudis i propostes de millo-
ra en la confecció de les plantilles i definició
de llocs de treball dels centres docents
públics.

f) Coordinar i orientar la gestió que en ma-
tèria de plantilles tinguin encomanada els
serveis territorials.

g) Facilitar dades per a l’elaboració de les
ofertes d’ocupació públiques de personal
docent.

h) Participar en les comissions o grups
de treball que es puguin constituir en rela-
ció amb les plantilles dels centres docents
públics.

i) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 108
Del Servei de Plantilles i Programació de

Personal Docent depenen les seccions se-
güents:

a) Secció de Programació de Professo-
rat d’Ensenyament Infantil i Primari.

b) Secció de Programació d’Ensenya-
ments Secundaris i de Règim Especial.

Article 109
Corresponen a la Secció de Programació

de Professorat d’Ensenyament Infantil i Pri-
mari les funcions següents:

a) Gestionar el procediment i la documen-
tació per a la programació de les plantilles
de professorat dels centres docents públics
i dels serveis educatius corresponents.

b) Controlar i supervisar les dotacions de
plantilla de professorat del cos de mestres
i del professorat de religió.

c) Informar sobre les propostes relatives
a la creació, modificació i supressió de llocs
de treball d’aquest nivell educatiu.

d) Tramitar el procediment de selecció de
directors/es dels centres docents públics
d’infantil i primària i centres de formació de
persones adultes.

e) Elaborar estadístiques relatives als ca-
tàlegs de llocs de treball docents i informes
de millora de les bases de dades informà-
tiques corresponents.

f) Controlar i supervisar les plantilles de
càrrecs directius i de coordinació dels cen-
tres públics del nivell corresponent.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 110
Corresponen a la Secció de Programació

de Professorat d’Ensenyaments Secunda-
ris i de Règim Especial les funcions se-
güents:

a) Gestionar el procediment i la documen-
tació per a la programació de les plantilles
de professorat dels centres docents públics
i dels serveis educatius corresponents.

b) Controlar i supervisar les dotacions de
plantilla de professorat dels cossos d’ense-
nyaments secundaris i de règim especial i
del professorat de religió.

c) Informar sobre les propostes relatives
a la creació, modificació i supressió de llocs
de treball d’aquest nivell educatiu.

d) Tramitar el procediment de selecció de
directors/es dels centres docents públics
d’ensenyaments secundaris, de règim es-
pecial i dels serveis educatius.

e) Elaborar estadístiques relatives als ca-
tàlegs de llocs de treball docents i informes
de millora de les bases de dades informà-
tiques corresponents.

f) Controlar i supervisar les plantilles de
càrrecs directius i de coordinació dels cen-
tres públics del nivell corresponent.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 111
Corresponen al Servei de Provisió de

Llocs de Treball Docents de Centres Públics
les funcions següents:

a) Preparar i gestionar els diferents pro-
cessos administratius de provisió de llocs
de treball de professorat dels centres do-
cents públics d’ensenyament infantil i pri-
mari, secundari i règim especial i centres de
formació de persones adultes.

b) Gestionar la provisió de llocs de tre-
ball per professorat en els serveis educa-
tius i programes educatius, Inspecció d’Edu-
cació i suport a la docència.

c) Realitzar estudis i propostes de millo-
ra en la provisió dels diferents llocs de tre-
ball del personal docent.

d) Coordinar i orientar la gestió que en
matèria de provisió tinguin encomanada els
serveis territorials.

e) Participar en les comissions i grups de
treball que es puguin constituir en relació
amb els nomenaments de personal docent.

f) Assessorar i donar suport a les unitats
del Departament en matèria de provisió de
llocs de suport a la docència.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 112
Del Servei de Provisió de Llocs de Treball

Docents de Centres Públics depenen les
seccions següents:

a) Secció de Provisió de Llocs de Treball
Docents d’Ensenyament Infantil i Primari.

b) Secció de Provisió de Llocs de Treball
Docent d’Ensenyaments Secundaris i de Rè-
gim Especial.

Article 113
Corresponen a la Secció de Provisió de

Llocs de Treball Docents d’Ensenyament
Infantil i Primari les funcions següents:

a) Tramitar la convocatòria dels concur-
sos generals de provisió de llocs de treball
de personal docent del cos de mestres.

b) Tramitar els procediments per a la pro-
visió de llocs de treball docent de caràcter
singular en el àmbit del professorat d’ense-
nyament infantil i primari.

c) Tramitar les convocatòries per a les
destinacions provisionals dels funcionaris i
funcionàries de carrera en pràctiques i inte-
rins i interines del professorat del cos de
mestres i professorat de religió.

d) Proposar l’adjudicació dels llocs de tre-
ball objecte de les diferents convocatòries i
participar en la confecció del programari
informàtic relatiu a la provisió de llocs.

e) Elaborar estadístiques relatives als re-
sultats dels processos de provisió i d’infor-
mes de millora d’aquests.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 114
Corresponen a la Secció de Provisió de

Llocs de Treball Docent d’Ensenyaments Se-

cundaris i Règim Especial les funcions se-
güents:

a) Tramitar la convocatòria dels concur-
sos generals de provisió de llocs de treball
de personal docent dels centres docents
públics d’ensenyaments secundaris i de
règim especial i del cos d’inspectors d’edu-
cació.

b) Tramitar els procediments per a la pro-
visió de llocs de treball docent de caràcter
singular en l’àmbit del professorat d’ense-
nyaments secundaris.

c) Tramitar les convocatòries per a les
destinacions provisionals dels funcionaris i
funcionàries de carrera, en pràctiques i in-
terins i interines del professorat dels cos-
sos d’ensenyaments secundaris i professo-
rat de religió.

d) Proposar l’adjudicació de llocs de tre-
ball objecte de les diferents convocatòries i
participar en la confecció del programari
informàtic relatiu a la provisió de llocs.

e) Elaborar estadístiques relatives als re-
sultats dels processos de provisió i d’infor-
mes de millora d’aquests.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 115
Corresponen al Servei de Nòmines de

Personal Docent les funcions següents:
a) Gestionar i tramitar les nòmines del

personal docent que presti serveis al De-
partament.

b) Controlar els procediments dels siste-
mes de previsió social que són d’aplicació
al personal docent del Departament.

c) Controlar, mensualment, les despeses
per grups i conceptes pressupostaris del
capítol 1 pel que fa al personal docent així
com les desviacions pressupostàries.

d) Preparar la proposta de l’avantprojec-
te de pressupost de personal docent.

e) Realitzar estudis avaluadors de costos
de personal docent així com elaborar pro-
postes i informes per optimitzar els recur-
sos disponibles.

f) Coordinar i orientar la gestió que en ma-
tèria de nòmines i previsió social tinguin en-
comanats els serveis territorials.

g) Assessorar en matèria de nòmines i rè-
gims de previsió social del personal docent
els òrgans del Departament.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 116
Del Servei de Nòmines de Personal Do-

cent depèn la Secció de Nòmines de Per-
sonal Docent.

Article 117
Corresponen a la Secció de Nòmines de

Personal Docent les funcions següents:
a) Coordinar i controlar la gestió per a la

correcta confecció de la nòmina de perso-
nal docent del Departament d’Educació.

b) Controlar les incidències en la nòmi-
na, endarreriments, bestretes, aplicació de
l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques, descomptes, execució econòmica
de sentències, retencions judicials i totes
aquelles que signifiquin variacions en la
nòmina.

c) Confeccionar instruccions sobre la nor-
mativa aplicable dels règims de previsió
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social del personal docent, fer-ne el segui-
ment i la tramitació.

d) Programar, elaborar i distribuir els cer-
tificats per a la declaració de la renda de les
persones físiques del personal docent.

e) Elaborar estadístiques relatives a les
retribucions del personal docent i informes
sobre costos de capítol 1.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Capítol 6. Direcció General de Centres
Educatius

Article 118
Corresponen a la Direcció General de

Centres Educatius les funcions següents:
a) Elaborar els plans i programes gene-

rals d’actuació en matèria de centres edu-
catius.

b) Aplegar i analitzar les dades relatives
a la població, a la infraestructura escolar a
Catalunya i a l’oferta i la demanda educati-
ves en els diferents nivells, modalitats i ci-
cles del sistema educatiu no universitari així
com la seva evolució, i elaborar les propos-
tes d’escolarització i estudis de planificació
corresponents.

c) Planificar i programar les inversions del
Departament en matèria de centres i serveis
educatius revisar-les i, si escau, executar-
les.

d) Gestionar i tramitar els expedients re-
latius a la creació, autorització i cessament
dels centres educatius no universitaris i ela-
borar les propostes de resolució correspo-
nents i resoldre els expedients de modifica-
ció d’autoritzacions.

e) Elaborar propostes relatives a l’orga-
nització, la gestió i l’autonomia dels centres
educatius del Departament i assignar els
recursos als serveis territorials per fer front
a les despeses per al funcionament i man-
teniment d’aquests centres.

f) Gestionar els concerts educatius, el sis-
tema de pagament delegat, els convenis i
les subvencions en relació amb els centres
educatius i resoldre els recursos ordinaris
interposats contra les actuacions dels ser-
veis territorials en matèria de la seva com-
petència.

g) Planificar i executar les competències
del Departament en relació amb l’atorga-
ment de beques i ajuts a l’estudi i coordinar
la planificació i la gestió del transport i
menjador i altres serveis escolars.

h) Elaborar estudis i propostes de viabi-
litat amb altres departaments i administra-
cions públiques pel que fa a la reutilització
dels equipaments docents públics i col·la-
borar amb altres organismes en l’elabora-
ció de programes d’actuació educativa en
assumptes de la seva competència.

i) Elaborar les propostes normatives re-
latives a l’exercici de les funcions assigna-
des.

Article 119
De la Direcció General de Centres Edu-

catius depenen els òrgans i l’àrea funcional
següents:

a) Subdirecció General de Gestió de Cen-
tres Educatius.

b) Subdirecció General d’Escolarització i
Gestió dels Serveis a l’Alumnat.

c) Subdirecció General de Construccions
Escolars.

d) Àrea de Planificació i Programació de
l’Oferta Educativa.

e) Secció de Coordinació i Assessora-
ment en Matèria de Centres Educatius.

Article 120
Corresponen a la Subdirecció General de

Gestió de Centres Educatius les funcions se-
güents:

a) Elaborar informes i instruir expedients
sobre creació, autorització, modificació i su-
pressió dels centres docents, tant de règim
general com de règim especial.

b) Elaborar propostes en relació amb els
concerts, convenis i subvencions relatius a
aquests ensenyaments i amb la seva gestió
i control.

c) Gestionar i controlar les actuacions re-
lacionades amb l’assignació de recursos
materials i el règim administratiu dels cen-
tres educatius.

d) Proposar l’avantprojecte de pressu-
post en les partides que li són d’aplicació
per raó de la seva competència.

e) Coordinar el disseny de models de
gestió econòmica i administrativa dels cen-
tres docents del Departament.

f) Donar suport i assessorar en la gestió
econòmica als centres docents del Depar-
tament.

g) Elaborar informes de la gestió econò-
mica i administrativa dels centres educatius
de diferents titularitats.

h) Gestionar i fer el seguiment pressupos-
tari dels crèdits assignats.

i) Qualsevol altra que li sigui encomanda
en relació amb les anteriors.

Article 121
De la Subdirecció General de Gestió de

Centres Educatius depenen els òrgans se-
güents:

a) Servei de Règim Econòmic.
b) Servei de Règim Administratiu.
c) Servei de Pagament Delegat.
d) Secció de Centres de Règim Especi-

al.

Article 122
Corresponen al Servei de Règim Econò-

mic les funcions següents:
a) Gestionar, fer el seguiment i controlar

les despeses assignades als centres públics
del Departament i els convenis sobre finan-
çament dels centres docents de titularitat
de les corporacions locals.

b) Gestionar i controlar els concerts edu-
catius i les convocatòries de subvencions
per a centres privats.

c) Definir les plantilles docents dels cen-
tres privats concertats.

d) Proposar l’avantprojecte de pressu-
post en les partides que li són d’aplicació
per raó de la seva competència.

e) Gestionar els crèdits assignats.
f) Qualsevol altra que li sigui encomana-

da en relació amb les anteriors.

Article 123
Del Servei de Règim Econòmic depenen

les seccions següents:
a) Secció de Règim Econòmic de Cen-

tres Públics.

b) Secció de Règim Econòmic de Cen-
tres Privats.

Article 124
Corresponen a la Secció de Règim Eco-

nòmic de Centres Públics les funcions se-
güents:

a) Proposar els criteris per a l’assignació
de les despeses de funcionament dels cen-
tres públics del Departament d’Educació i
fer-ne l’assignació, el seguiment, l’avalua-
ció i el control.

b) Gestionar les convocatòries per a les
subvencions de les llars d’infants de titula-
ritat de les corporacions locals i controlar
les justificacions de les subvencions ator-
gades.

c) Calcular i tramitar el finançament dels
centres docents de titularitat de les corpo-
racions locals.

d) Preparar els documents de base per a
l’elaboració de l’avantprojecte del pressu-
post en l’àmbit dels centres públics del
Departament d’Educació.

e) Proposar aquella normativa en matè-
ria econòmica que pugui afectar els centres
públics del Departament d’Educació.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 125
Corresponen a la Secció de Règim Eco-

nòmic de Centres Privats les funcions se-
güents:

a) Gestionar les convocatòries per a l’es-
tabliment de nous concerts o per a la reno-
vació o modificació dels ja existents.

b) Gestionar convocatòries de subvenció
per a centres privats d’ensenyament de
règim general i controlar les justificacions de
les subvencions atorgades a aquests cen-
tres.

c) Elaborar informes i resoldre incidènci-
es derivades del règim de concert educatiu
i de les convocatòries de subvencions.

d) Tramitar els pagaments de les despe-
ses de funcionament dels centres privats
concertats i controlar la seva justificació.

e) Supervisar els procediments de re-
col·locació de personal docent dels centres
privats concertats.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 126
Corresponen al Servei de Règim Adminis-

tratiu les funcions següents:
a) Elaborar propostes i executar mesu-

res específiques en relació amb les funci-
ons de la Subdirecció General respecte a la
creació, modificació, i supressió de centres
docents de la Generalitat de Catalunya.

b) Elaborar propostes i executar mesu-
res específiques en relació amb les funci-
ons de la Subdirecció General respecte els
convenis de creació, modificació i supres-
sió dels centres docents de titularitat de les
corporacions locals.

c) Tramitar els expedients d’autorització,
modificació i cessament dels centres do-
cents privats.

d) Tramitar expedients d’habilitació del
professorat de centres privats.

e) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.



Full de disposicions i actes administratius

668

Article 127
Del Servei de Règim Administratiu depe-

nen les seccions següents:
a) Secció de Règim Administratiu de Cen-

tres Públics.
b) Secció de Règim Administratiu de Cen-

tres Privats.

Article 128
Corresponen a la Secció de Règim Admi-

nistratiu de Centres Públics les funcions se-
güents:

a) Elaborar propostes relacionades amb
la creació, modificació i supressió de cen-
tres públics i zones escolars rurals.

b) Tramitar els convenis de creació de
centres públics d’altres administracions.

c) Tramitar els expedients d’implantació
d’ensenyaments dels centres docents pú-
blics.

d) Tramitar els programes específics de
creació de places a les llars d’infants públi-
ques.

e) Elaborar projectes de normativa en ma-
tèria de centres públics.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 129
Corresponen a la Secció de Règim Admi-

nistratiu de Centres Privats les funcions se-
güents:

a) Tramitar els expedients d’autorització,
modificació de l’autorització i cessament
dels centres privats.

b) Coordinar la tramitació als serveis ter-
ritorials dels expedients d’autorització, de
modificació i de supressió dels centres
docents privats.

c) Tramitar els expedients d’habilitació del
professorat de centres privats.

d) Proposar actuacions en matèria de
centres educatius en l’àmbit de la seva com-
petència.

e) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 130
Corresponen al Servei de Pagament De-

legat les funcions següents:
a) Fer les propostes en relació amb l’ac-

tualització de les dades i procediments in-
closos en el sistema de pagament delegat.

b) Aplicar els acords que en relació amb
els centres concertats tinguin incidència en
el sistema de pagament delegat.

c) Elaborar les propostes de resolució en
relació amb l’aplicació de la normativa que
regula el sistema de pagament delegat.

d) Emetre informes relatius a les reclama-
cions prèvies a la via jurisdiccional social,
en relació amb el personal laboral inclòs en
el sistema de pagament delegat.

e) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 131
Del Servei de Pagament Delegat depèn

la Secció de Gestió del Pagament Delegat.

Article 132
Corresponen a la Secció de Gestió del Pa-

gament Delegat les funcions següents:
a) Gestionar, supervisar i controlar el pa-

gament delegat del personal docent dels
centres concertats.

b) Resoldre les incidències que es pro-
dueixin.

c) Gestionar el pagament de les quotes
corresponents a la Seguretat Social, de les
retencions a compte de l’impost sobre la
renda de les persones físiques.

d) Elaborar estudis econòmics i propos-
tes d’actuació en relació amb aquesta ma-
tèria.

e) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 133
Corresponen a la Secció de Centres de

Règim Especial les funcions següents:
a) Elaborar les propostes referents a la

creació, modificació i supressió de centres
públics d’ensenyaments de règim especial.

b) Tramitar els expedients referents a l’au-
torització, transformació, modificació de
l’autorització i el cessament dels centres
privats d’ensenyaments de règim especial.

c) Tramitar els convenis i les subvencions
sobre el finançament d’aquests centres.

d) Elaborar els estudis econòmics corres-
ponents.

e) Fer propostes d’actuació relatives als
centres educatius d’aquesta naturalesa.

f) Preparar documents de base per a
l’elaboració de l’avantprojecte de pressu-
post del Departament en l’àmbit d’aquests
centres.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 134
Corresponen a la Subdirecció General

d’Escolarització i Gestió dels Serveis a
l’Alumnat les funcions següents:

a) Elaborar l’oferta educativa de cada
curs escolar i gestionar i controlar els pro-
cessos d’admissió de l’alumnat en els cen-
tres sufragats amb fons públics.

b) Recollir i tractar les dades d’escolarit-
zació corresponents als centres públics i
privats.

c) Coordinar la relació del Departament
amb les oficines municipals d’escolarització.

d) Coordinar les actuacions que es duen
a terme per facilitar a les oficines d’informa-
ció escolar i a les oficines municipals d’es-
colarització la informació necessària en re-
lació amb l’oferta educativa del municipi.

e) Coordinar i executar les competènci-
es del Departament en relació amb l’ator-
gament de beques i ajuts a l’estudi.

f) Coordinar els aspectes referents al
transport i menjadors escolars i d’altres
serveis a l’alumnat de naturalesa anàloga.

g) Coordinar amb l’Administració local la
gestió dels programes del seu àmbit de
competència en coordinació amb la Direc-
ció de Planificació Educativa.

h) Mantenir i controlar els registres de
centres i de títols acadèmics no universita-
ris.

i) Proposar l’avantprojecte de pressupost
en les partides que li són d’aplicació per raó
de la seva competència.

j) Gestionar i fer el seguiment pressupos-
tari dels crèdits assignats.

k) Elaborar les propostes normatives que
correspongui per raó de les seves compe-
tències.

l) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 135
De la Subdirecció General d’Escolaritza-

ció i Gestió dels Serveis a l’Alumnat depe-
nen els serveis següents:

a) Servei d’Escolarització i Registre.
b) Servei de Gestió dels Serveis a l’Alum-

nat.

Article 136
Corresponen al Servei d’Escolarització i

Registre les funcions següents:
a) Elaborar propostes relacionades amb

l’escolarització de cada curs acadèmic.
b) Gestionar la preparació dels proces-

sos d’admissió de l’alumnat en els centres
sufragats amb fons públics i fer-ne el segui-
ment i el control.

c) Fer el seguiment de l’escolarització,
gestionar les dades de l’alumnat i l’assig-
nació dels llibres d’escolaritat i elaborar
estudis sobre la matrícula dels centres pú-
blics i privats.

d) Gestionar el registre dels centres edu-
catius i l’expedició i el registre dels títols aca-
dèmics no universitaris.

e) Planificar i organitzar els intercanvis es-
colars amb altres comunitats autònomes.

f) Elaborar propostes d’actuació en les
matèries assignades.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 137
Del Servei d’Escolarització i Registre de-

penen les seccions següents:
a) Secció d’Escolarització.
b) Secció de Registre de Centres i Títols.

Article 138
Corresponen a la Secció d’Escolarització

les funcions següents:
a) Elaborar estudis sobre la preinscripció

i matrícula dels centres docents públics i pri-
vats, fer-ne el seguiment i control.

b) Gestionar les dades de preinscripció i
matriculació.

c) Elaborar les propostes d’actuació pel
que fa a la preinscripció i matriculació.

d) Gestionar i controlar l’assignació dels
llibres d’escolaritat.

e) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 139
Corresponen a la Secció de Registre de

Centres i Títols les funcions següents:
a) Fer el manteniment a la base de da-

des de centres en relació amb la informació
referent a la situació administrativa dels
centres educatius públics i privats.

b) Emetre, a petició de les persones in-
teressades o d’altres unitats administratives,
les certificacions de les dades registrals dels
centres educatius.

c) Elaborar les dades agregades referents
a la informació dels centres educatius.

d) Realitzar periòdicament l’intercanvi in-
formàtic de dades amb els registres anàlegs
del Ministeri d’Educació i Ciència.

e) Establir i difondre el procediment de
gestió de les sol·licituds de títols acadèmics
i professionals que preveu la normativa vi-
gent.

f) Gestionar l’expedició, distribució i ins-
cripció dels títols sol·licitats.

g) Fer el seguiment de les gestions dels
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centres en relació amb les sol·licituds i lliu-
rament dels títols i emetre les certificacions
corresponents.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 140
Corresponen al Servei de Gestió dels Ser-

veis a l’Alumnat les funcions següents:
a) Planificar i coordinar les convocatòri-

es per a la concessió de beques i ajuts a
l’estudi del Departament.

b) Establir els criteris en relació amb
l’atorgament de beques i ajuts a l’estudi.

c) Coordinar i supervisar les beques i
ajuts de caràcter estatal gestionades pel De-
partament.

d) Planificar i coordinar el servei de trans-
port escolar dels centres educatius del De-
partament.

e) Planificar i coordinar el servei de men-
jador escolar dels centres educatius del De-
partament.

f) Planificar i coordinar el Programa d’Es-
coles Viatgeres, les escoles llar i d’altres
serveis a l’alumnat de naturalesa anàloga.

g) Proposar criteris per a la concessió
d’ajuts a les associacions de pares i mares
per a la realització del servei d’acollida
matinal i planificar i coordinar la concessió.

h) Gestionar els crèdits assignats al Servei.
i) Qualsevol altra que li sigui encomana-

da en relació amb les anteriors.

Article 141
Del Servei de Gestió dels Serveis a l’Alum-

nat depenen les seccions següents:
a) Secció de Gestió de Beques i Ajuts.
b) Secció de Gestió Econòmica.

Article 142
Corresponen a la Secció de Gestió de Be-

ques i Ajuts les funcions següents:
a) Gestionar i tramitar les convocatòries

per a la concessió de beques i ajuts a l’es-
tudi.

b) Gestionar el servei de transport esco-
lar dels centres educatius del Departament.

c) Gestionar el servei de menjador esco-
lar dels centres educatius del Departament.

d) Elaborar les diferents convocatòries
per a la concessió de beques i ajuts a l’es-
tudi.

e) Gestionar la concessió dels ajuts es-
colars a l’alumnat.

f) Preparar la proposta de resolució de les
al·legacions i recursos que es puguin inter-
posar.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 143
Corresponen a la Secció de Gestió Eco-

nòmica les funcions següents:
a) Preparar l’avantprojecte del pressupost

anual del Servei.
b) Gestionar el pressupost del Servei i

controlar-ne l’estat d’execució.
c) Preparar les modificacions pressupos-

tàries i els expedients de despeses plurien-
nals.

d) Gestionar, tramitar i controlar les des-
peses, els ingressos i els documents comp-
tables corresponents.

e) Controlar i supervisar la gestió econò-
mica de les convocatòries que corresponen
al Servei.

f) Elaborar i supervisar els estudis i infor-
mes de naturalesa econòmica que se li
encomanin.

g) Gestionar els serveis d’escoles-llars,
d’escoles viatgeres i d’altres serveis a
l’alumnat de naturalesa anàloga.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 144
Corresponen a la Subdirecció General de

Construccions Escolars les funcions se-
güents:

a) Impulsar, controlar, supervisar i coor-
dinar els plans anuals d’actuacions en in-
fraestructures establerts per la Direcció
General.

b) Coordinar la nova informació corres-
ponent al desenvolupament d’aquests
plans.

c) Articular les inversions en programes
d’actuació a curt termini i la seva proposta
de contractació.

d) Coordinar les seccions d’Obres i Man-
teniment adscrites als serveis territorials en
l’àmbit de les funcions que els són pròpies.

e) Gestionar els crèdits assignats a la
Subdirecció General.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 145
De la Subdirecció General de Construc-

cions Escolars depenen els serveis se-
güents:

a) Servei de Gestió de Construccions Es-
colars.

b) Servei de Gestió d’Inversions.
c) Servei de Programes Específics.

Article 146
Corresponen al Servei de Gestió de Cons-

truccions Escolars les funcions següents:
a) Controlar i fer el seguiment dels pro-

jectes d’arquitectura pel que fa a les noves
construccions, ampliacions, reformes, ade-
quacions i millores dels centres i serveis
educatius del Departament.

b) Inspeccionar, informar i controlar les
obres.

c) Assessorar i donar suport al personal
tècnic que es contracti per a la redacció de
projectes i direcció de les obres, i coordinar
les Seccions d’Obres i Manteniment dels
Serveis Territorials pel que fa al seguiment
i control de les obres.

d) Supervisar i controlar els contractes
establerts fins la recepció de les obres i dels
convenis de col·laboració amb les adminis-
tracions locals sobre obres en centres do-
cents públics.

e) Realitzar estudis econòmics sobre pro-
jectes i supervisar estudis geotècnics i to-
pogràfics dels solars on s’han de construir
i/o ampliar centres docents públics i elabo-
rar els informes corresponents.

f) Presentar i explicar a la comunitat edu-
cativa i als ajuntaments respectius els pro-
jectes arquitectònics corresponents a les ac-
tuacions programades pel Departament.

g) Elaborar els criteris per a la construc-
ció de nous edificis i ampliacions per a
centres docents públics i la normativa ar-
quitectònica sobre centres docents d’acord
amb els altres òrgans de la Direcció Gene-
ral.

h) Coordinar les seccions d’Obres i Man-
teniment dels serveis territorials pel que fa
a la gestió tècnica dels projectes i obres.

i) Controlar l’inventari corresponent als
edificis dels centres docents i del seu equi-
pament mobiliari.

j) Gestionar els crèdits assignats al Ser-
vei.

k) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 147
Del Servei de Gestió de Construccions Es-

colars depenen les seccions següents:
a) Secció de Supervisió de Projectes.
b) Secció d’Obres i Inspecció de Solars.
c) Secció de Patrimoni.

Article 148
Corresponen a la Secció de Supervisió de

Projectes les funcions següents:
a) Controlar i supervisar els projectes

d’arquitectura i enginyeria, tant pel que fa a
noves construccions com ampliacions i
obres de reforma, adequació i millora en
centres educatius del Departament.

b) Proposar l’elaboració i l’actualització
dels criteris i les actuacions sobre el disseny
i la construcció de centres educatius i la seva
incidència en el manteniment.

c) Establir els criteris bàsics per a la su-
pervisió d’un projecte.

d) Controlar i revisar la documentació ne-
cessària per a la redacció de projectes ar-
quitectònics de centres educatius.

e) Elaborar dades que permetin determi-
nar els programes de necessitats per a
centres de nova construcció i/o ampliació.

f) Preparar i elaborar els expedients tèc-
nics per a la redacció de projectes concrets
de centres docents públics.

g) Revisar i adequar els mòduls de cost
de la construcció de centres docents i el
manteniment de les bases de preus i de
materials.

h) Emetre informes sobre els projectes de
centres privats en els procediments d’auto-
rització administrativa.

i) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 149
Corresponen a la Secció d’Obres i Ins-

pecció de Solars les funcions següents:
a) Fer el seguiment i elaborar la informa-

ció referent a les obres de centres docents
públics i serveis educatius.

b) Elaborar informes referents a les inci-
dències, modificacions i actuacions comple-
mentàries de les obres que s’executin en
centres docents públics de nova construc-
ció o existents.

c) Elaborar informes referents a l’evolu-
ció econòmica de les obres.

d) Assessorar i donar suport a les secci-
ons d’Obres i Manteniment adscrites als
serveis territorials pel que fa al seguiment i
control de les obres.

e) Inspeccionar els terrenys i els seus
condicionaments urbanístics on s’han de
construir i/o ampliar centres docents públics
i elaborar els informes corresponents.

f) Supervisar el compliment de la norma-
tiva establerta per a la construcció i ampli-
ació de centres educatius, especialment la
que fa referència a la seguretat.
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g) Encarregar, si s’escau, els estudis ge-
otècnics i topogràfics dels solars i fer-ne el
seguiment.

h) Redactar els informes corresponents
a la documentació tècnica necessària per a
l’acceptació de solars per a la construcció
de centres i serveis educatius.

i) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 150
Corresponen a la Secció de Patrimoni les

funcions següents:
a) Realitzar i mantenir l’inventari de l’equi-

pament mobiliari dels centres del Departa-
ment.

b) Fer el seguiment, controlar i inventari-
ar la documentació juridicoadministrativa
corresponent als solars per construir i/o
ampliar centres i serveis educatius del De-
partament.

c) Redactar informes corresponents a la
documentació legal necessària per a l’ac-
ceptació de solars per construir centres
educatius.

d) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 151
Correspon al Servei de Gestió d’Inversi-

ons les funcions següents:
a) Gestionar i fer el seguiment dels pro-

grames anuals d’inversió i assignar-ne els
recursos pressupostaris.

b) Elaborar i actualitzar la informació cor-
responent als plans anuals d’inversió.

c) Preparar, gestionar i fer el seguiment
dels convenis de col·laboració sobre obres
amb les administracions locals.

d) Coordinar les propostes d’iniciació de
contractes d’obres, consultoria i assistèn-
cia, subministraments i serveis relatius als
centres educatius del Departament i fer-ne
el seguiment.

e) Fer el seguiment dels expedients ad-
ministratius d’obres i serveis fins a la fase
de contractació i elaborar i actualitzar la
informació corresponent.

f) Coordinar les seccions d’Obres i Man-
teniment dels serveis territorials pel que fa
a la gestió administrativa d’obres i consul-
tories.

g) Gestionar els crèdits assignats al Ser-
vei.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 152
Del Servei de Gestió d’Inversions depe-

nen les seccions següents:
a) Secció de Gestió d’Inversions.
b) Secció d’Equipaments Educatius.

Article 153
Correspon a la Secció de Gestió d’Inver-

sions les funcions següents:
a) Elaborar, actualitzar la informació i ges-

tionar el seguiment dels programes anuals
d’inversió i fer el seguiment dels expedients
administratius fins a la proposta de contrac-
tació.

b) Elaborar i actualitzar la informació i
costos de les diverses actuacions.

c) Elaborar i tramitar les propostes d’in-
coació dels contractes d’obres i consulto-
ria i assistència i fer-ne el seguiment.

d) Elaborar i fer el seguiment dels conve-
nis que s’han de subscriure amb ajunta-
ments amb motiu de la realització d’obres.

e) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 154
Correspon a la Secció d’Equipaments

Educatius les funcions següents:
a) Coordinar la programació d’equipa-

ments dels centres i serveis educatius del
Departament.

b) Coordinar l’elaboració de les prescrip-
cions tècniques d’equipaments educatius,
la presentació de mostres i la seva valora-
ció.

c) Elaborar el banc de preus.
d) Elaborar i tramitar les propostes d’ini-

ciació dels contractes d’equipaments i ser-
veis i fer el seguiment.

e) Efectuar la recepció dels diversos equi-
paments.

f) Coordinar el lliurament dels equipa-
ments als centres i gestionar l’estoc del ma-
gatzem.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 155
Corresponen al Servei de Programes Es-

pecífics les funcions següents:
a) Desenvolupar i executar els programes

específics d’actuació que estableixi la Sub-
direcció General.

b) Proposar, desenvolupar i coordinar els
plans específics d’actuacions als centres
educatius pel que fa referència al manteni-
ment dels edificis.

c) Establir i coordinar programes de con-
trol de compliment de normativa vigent pel
que fa a instal·lacions d’electricitat, calefac-
ció i altres serveis.

d) Establir i coordinar programes de com-
pliment quant a la supressió de les barreres
arquitectòniques dels centres i serveis edu-
catius del Departament.

e) Establir i coordinar programes de re-
paració, manteniment i emmagatzematge
del conjunt d’edificis prefabricats del Depar-
tament.

f) Coordinar les seccions d’Obres i Man-
teniment dels serveis territorials pel que fa
a les competències pròpies del Servei.

g) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 156
A l’Àrea de Planificació i Programació de

l’Oferta Educativa, que es configura com a
àrea funcional, li corresponen les funcions
següents:

a) Aplegar, organitzar i estudiar les dades
relatives als factors que incideixen en la de-
manda de places escolars.

b) Dur a terme i actualitzar permanent-
ment el mapa de l’oferta d’ensenyaments
de règim general, de règim especial i de
serveis educatius.

c) Elaborar els estudis de base i els plans
d’actuació en relació amb la planificació de
l’oferta educativa a mig i llarg termini i a la
previsió de construccions escolars i d’equi-
paments educatius.

d) Realitzar la programació dels llocs es-
colars sufragats amb fons públics.

e) Dirigir i coordinar les actuacions en ma-

tèria de planificació dels serveis territorials,
en l’àmbit de les seves funcions.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 157
Corresponen a la Secció de Coordinació

i Assessorament en Matèria de Centres Edu-
catius les funcions següents:

a) Fer el seguiment de convenis amb di-
ferents institucions per al desenvolupament
d’actuacions que són competència de la
Direcció General.

b) Donar suport al/a la director/a general
per coordinar i facilitar la informació deriva-
da de la gestió de la Direcció General, es-
pecialment pel que fa a donar resposta als
requeriments d’altres òrgans institucionals.

c) Donar suport jurídic al/la director/a ge-
neral en els assumptes que afecten les seves
atribucions i, en particular, en relació amb l’ela-
boració de les normes que hagi de dictar o
elevar en ús de les seves competències.

d) Coordinar la informació i fer les pro-
postes de resolució relatives als recursos
que es presentin davant el/la director/a
general.

e) Qualsevol altra que li sigui encoman-
da en relació amb les anteriors.

Capítol 7. Direcció General de Formació
Professional i Educació Permanent

Article 158
Corresponen a la Direcció General de For-

mació Professional i Educació Permanent les
funcions següents:

a) Aprovar la planificació i l’organització
de la formació professional específica i dels
ensenyaments de règim especial d’esports
i de persones adultes.

b) Promoure, dissenyar i organitzar els
programes d’informació, orientació i inser-
ció professional.

c) Planificar estudis de necessitats i pros-
pectiva en matèria de formació professional
específica, d’ensenyaments de règim espe-
cial d’esports i de persones adultes.

d) Dissenyar, organitzar, executar i avalu-
ar les accions encaminades a adaptar de
manera continuada l’oferta formativa en
matèria de formació professional específica,
d’ensenyaments de règim especial d’esports
i de persones adultes a les necessitats cul-
turals, socials, laborals i professionals.

e) Planificar els models formatius i els re-
cursos humans, materials i funcionals d’acord
amb les necessitats de la formació professi-
onal específica, dels ensenyaments de règim
especial d’esports i de persones adultes.

f) Planificar les actuacions en matèria de
cooperació exterior, particularment en l’àm-
bit de la Unió Europea en relació amb la for-
mació professional específica, els ensenya-
ments de règim especial d’esports i de
persones adultes.

g) Promoure, en col·laboració amb el
Consell Català de Formació Professional, or-
ganismes i entitats públiques i privades,
mesures i espais organitzatius per impulsar
i organitzar accions per millorar els nivells
de coordinació dels diferents subsistemes
de la formació professional: la formació ini-
cial, la formació ocupacional i la formació
continua.
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h) Planificar la formació contínua del pro-
fessorat de formació professional específi-
ca, d’ensenyaments de règim especial d’es-
ports i de persones adultes.

Article 159
De la Direcció General de Formació Pro-

fessional i Educació Permanent depenen els
òrgans següents:

a) Subdirecció General de Formació de
Persones Adultes.

b) Subdirecció General de Planificació i
Organització de la Formació Professional.

c) Subdirecció General de Programes i
Recursos.

d) Servei de Gestió Econòmica Adminis-
trativa.

e) Institut Català de les Qualificacions
Professionals, amb les funcions i estructura
previstes al Decret 176/2003, de 8 de juliol.

Article 160
Correspon a la Subdirecció General de

Formació de Persones Adultes les funcions
següents:

a) Planificar estudis, recerques i prospec-
tiva en l’àmbit de la formació de persones
adultes.

b) Dissenyar plans i programes d’actua-
ció en l’àmbit de la formació de persones
adultes.

c) Proposar els mitjans i recursos hu-
mans, materials i funcionals necessaris dins
l’àmbit de la formació de persones adultes.

d) Proposar ajuts i l’establiment de con-
venis de col·laboració amb entitats diverses
que contribueixin a millorar la qualitat de la
formació de persones adultes.

e) Proposar l’autorització i modificació de
centres i aules de formació de persones
adultes.

f) Elevar propostes de normativa especí-
fica de la formació de persones adultes.

g) Planificar i desenvolupar els currícu-
lums, pel que fa a continguts, estratègies,
modalitats i organització, segons les neces-
sitats específiques de les persones adultes.

h) Establir els criteris operatius per orga-
nitzar, realitzar i avaluar les activitats, pro-
grames i proves específiques de formació
de persones adultes.

i) Dissenyar, planificar, realitzar i avaluar
plans i programes de formació continua des-
tinats específicament al professorat de per-
sones adultes.

j) Dinamitzar xarxes de qualitat i proces-
sos d’innovació educativa que promoguin
la participació del professorat de formació
de persones adultes.

k) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 161
De la Subdirecció General de Formació

de Persones Adultes depenen els òrgans se-
güents:

a) Servei de Gestió de la Formació de
Persones Adultes.

b) Servei de Planificació de la Formació
de Persones Adultes.

Article 162
Corresponen al Servei de Gestió de la For-

mació de Persones Adultes les funcions
següents:

a) Gestionar la qualitat de l’oferta de la
formació de persones adultes, adequant-la

a les necessitats específiques dels diversos
col·lectius en cada un dels territoris.

b) Elaborar i proposar els requeriments i
els criteris per a l’assignació del professo-
rat, tot atenent les característiques especí-
fiques de la formació dels col·lectius de per-
sones adultes.

c) Proposar l’establiment de marcs de
col·laboració amb entitats diverses que con-
tribueixin a millorar la qualitat i l’adequació
de la formació de persones adultes.

d) Proposar la creació, modificació i su-
pressió de centres i aules de formació de
persones adultes, i informar les sol·licituds
d’obertura de centres privats.

e) Proposar l’assignació de mitjans, re-
cursos materials i funcionals específics als
centres de formació de persones adultes.

f) Proposar i tramitar els processos d’as-
signació de subvencions a entitats en l’àmbit
estricte de la formació de persones adultes.

g) Coordinar i gestionar les activitats i els
serveis de formació de persones adultes, en
les diverses modalitats, a nivell territorial.

h) Coordinar la col·laboració amb els
equips directius dels centres de formació de
persones adultes.

i) Gestionar la preparació i realització de
les proves específiques de formació de
persones adultes tot garantint l’accés dels
diversos col·lectius i la qualitat dels proces-
sos.

j) Col·laborar en la supervisió de la ges-
tió acadèmica dels centres i aules de for-
mació de persones adultes.

k) Elaborar propostes de normativa es-
pecífica en matèria de formació de perso-
nes adultes.

l) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 163
Del Servei de Gestió de la Formació de

Persones Adultes depèn la Secció de Ges-
tió Acadèmica dels Centres de Formació de
Persones Adultes.

Article 164
Corresponen a la Secció de Gestió Aca-

dèmica dels Centres de Formació de Per-
sones Adultes les funcions següents:

a) Obtenir, registrar, actualitzar i proces-
sar informació rellevant relativa a la forma-
ció de persones adultes.

b) Custodiar i mantenir els expedients
acadèmics, i tramitar el lliurament de certi-
ficats i titulacions en els centres de forma-
ció de persones adultes.

c) Tramitar les propostes de despesa de
materials i equipaments didàctics específics
dels centres de formació de persones adul-
tes.

d) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 165
Corresponen al Servei de Planificació de

la Formació de Persones Adultes les funci-
ons següents:

a) Realitzar recerques i estudis diagnòs-
tics i prospectius de les necessitats especí-
fiques de formació de les persones adultes.

b) Col·laborar en l’avaluació dels proces-
sos i resultats dels plans i programes d’ac-
tuació, i de l’oferta formativa destinada a les
persones adultes en les diverses modalitats
i nivells.

c) Proposar plans, programes i accions
que responguin a les necessitats de forma-
ció específica identificades en els diversos
col·lectius de persones adultes.

d) Proposar adaptacions i modificacions
dels currículums específics de la formació
de persones adultes adequades a les ca-
racterístiques i necessitats dels col·lectius
d’usuaris i usuàries.

e) Proposar dissenys adequats de pro-
ves d’avaluació específiques per a l’obten-
ció de les titulacions i certificacions d’estu-
dis en els àmbits de la formació de persones
adultes.

f) Coordinar i controlar l’experimentació
d’instruments i mitjans didàctics destinats
a millorar aspectes concrets de la formació
de persones adultes.

g) Afavorir la participació dels centres,
professorat i entitats catalanes en activitats
d’àmbit europeu i internacional relacionades
amb la formació de persones adultes.

h) Elaborar propostes de normativa es-
pecífica en matèria de formació de perso-
nes adultes.

i) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 166
Del Servei de Planificació de la Formació

de Persones Adultes depèn la Secció d’Es-
tudis i Recursos de Formació de Persones
Adultes.

Article 167
Corresponen a la Secció d’Estudis i Re-

cursos de Formació de Persones Adultes les
funcions següents:

a) Donar suport tècnic a la realització de
recerques i estudis diagnòstics i prospec-
tius de les necessitats específiques de for-
mació de persones adultes.

b) Donar suport tècnic a l’elaboració de
les propostes de plans, programes i acci-
ons de formació específica que li siguin
encomanades.

c) Coordinar les adaptacions i modifica-
cions dels currículums específics de la for-
mació de persones adultes que li siguin
encomanades.

d) Coordinar el disseny de les proves
d’avaluació específiques que li siguin enco-
manades.

e) Realitzar la coordinació tècnica i el se-
guiment de processos d’experimentació i in-
novació en formació de persones adultes.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 168
Corresponen a la Subdirecció General de

Planificació i Organització de la Formació
Professional les funcions següents:

a) Planificar i organitzar la formació pro-
fessional específica.

b) Dissenyar i promoure l’experimentació
de nous models d’organització de centres.

c) Dissenyar, promoure i organitzar acci-
ons per a la inserció professional.

d) Desenvolupar l’ordenació educativa de
la formació professional específica i elabo-
rar les proves d’accés als cicles formatius o
d’obtenció de titulacions en aquest àmbit.

e) Facilitar l’adopció de mesures per a la
revisió i adaptació dels currículums a la ne-
cessitat canviant del món laboral.
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f) Promoure la creació de títols professi-
onals que les necessitats de l’entorn pro-
ductiu i de serveis de Catalunya demanin.

g) Afavorir actuacions conjuntes amb em-
preses i/o institucions adreçades a la millo-
ra de la formació professional.

h) Planificar, executar i fer el seguiment
dels programes específics de formació, per-
feccionament i reciclatge del professorat de
formació professional i dels ensenyaments
de règim especial d’esports en el marc de
la programació general.

i) Planificar i organitzar la formació pro-
fessional específica a distància.

j) Planificar i organitzar els ensenyaments
de règim especial d’esports.

k) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 169
De la Subdirecció General de Planificació

i Organització de la Formació Professional
depenen els serveis següents:

a) Servei de Suport a la Gestió dels Cen-
tres de Formació Professional i Ensenya-
ments Esportius.

b) Servei d’Organització del Currículum
de la Formació Professional i dels Ensenya-
ments Esportius.

Article 170
Corresponen al Servei de Suport a la Ges-

tió dels Centres de Formació Professional i
Ensenyaments Esportius les funcions se-
güents:

a) Elaborar propostes relacionades amb
la gestió de convenis amb centres, univer-
sitats, altres administracions, organismes,
entitats i empreses.

b) Col·laborar en la definició dels criteris
per a l’assignació de despeses de funcio-
nament dels centres.

c) Col·laborar en l’organització, la gestió
i l’avaluació de les proves d’accés dels ci-
cles formatius del règim general i els ense-
nyaments de règim especial d’esports.

d) Col·laborar en l’organització, la gestió
i l’avaluació de les proves per a l’obtenció
de titulacions de formació professional.

e) Col·laborar en la definició de criteris en
l’assignació dels concerts educatius dels
centres de formació professional.

f) Proposar criteris per planificar l’actua-
lització anual de l’oferta dels cicles forma-
tius i la provisió dels equipaments.

g) Analitzar i fer propostes en matèria de
convalidacions, exempcions, concordances,
reclamacions i equivalències dels estudis re-
alitzats per l’alumnat.

h) Gestionar i fer el seguiment de les ac-
tuacions dels programes compartits amb el
Departament de Treball i Indústria relacio-
nats amb la formació professional ocupaci-
onal i de capacitació professional.

i) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 171
Del Servei de Suport a la Gestió dels Cen-

tres de Formació Professional i Ensenya-
ments Esportius depèn la Secció d’Atenció
a l’Alumnat de Formació Professional i d’En-
senyaments Esportius.

Article 172
Corresponen a la Secció d’Atenció a

l’Alumnat de Formació Professional i d’En-

senyaments Esportius les funcions se-
güents:

a) Gestionar les proves d’accés dels ci-
cles formatius del règim general.

b) Gestionar les proves d’accés als en-
senyaments de règim especial d’esports.

c) Gestionar les proves per a l’obtenció
de titulacions de formació professional.

d) Gestionar les convalidacions, exemp-
cions, concordances, reclamacions i equi-
valències dels estudis realitzats per l’alum-
nat.

e) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 173
Corresponen al Servei d’Organització del

Currículum de la Formació Professional i dels
Ensenyaments Esportius les funcions se-
güents:

a) Elaborar i desenvolupar el currículum
de les famílies professionals de la formació
professional específica.

b) Elaborar i desenvolupar el currículum
dels ensenyaments de règim especial d’es-
ports.

c) Analitzar i elaborar les adaptacions cur-
riculars dels cicles formatius.

d) Revisar i millorar el currículum dels ci-
cles formatius.

e) Analitzar i elaborar propostes d’actu-
alització dels títols de formació professional
i dels ensenyaments de règim especial d’es-
ports.

f) Desenvolupar, si s’escau, projectes
d’innovació relatius a la formació professi-
onal promoguts per la Direcció General.

g) Coordinar amb els altres departaments
competents en la matèria, les accions d’ofer-
ta conjunta dels cicles formatius.

h) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 174
Corresponen a la Subdirecció General de

Programes i Recursos les funcions se-
güents:

a) Dissenyar i organitzar programes d’in-
formació i orientació professional.

b) Establir marcs de col·laboració amb les
administracions locals i els agents socials
en matèria d’informació i orientació profes-
sional inicial.

c) Ordenar, planificar i coordinar l’oferta
de programes de transició al món laboral i
de programes de garantia social.

d) Dissenyar, organitzar i aprovar propos-
tes d’aplicació de transició al món laboral i
programes de garantia social.

e) Cercar, promoure i participar en pro-
grames comunitaris i internacionals de co-
operació transnacional en els àmbits relaci-
onats amb la formació professional i la
transició.

f) Promoure i organitzar activitats de co-
operació en matèria de formació professio-
nal amb administracions nacionals i regio-
nals.

g) Planificar l’organització d’accions for-
matives de mobilitat transnacional d’estu-
diants i professors de formació professio-
nal.

h) Promoure la realització d’estudis d’in-
serció professional i d’anàlisi de canvis en
les necessitats formatives professionals per
tal de disposar de les dades indicatives.

i) Establir marcs de col·laboració amb les
administracions i amb l’entorn productiu per
garantir una millor qualitat i adequació de
les accions formatives.

j) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 175
De la Subdirecció General de Programes

i Recursos depenen els serveis següents:
a) Servei de Programes Internacionals de

Formació Professional.
b) Servei de Programes de Transició.
c) Servei d’Informació i Orientació Profes-

sional.

Article 176
Corresponen al Servei de Programes In-

ternacionals de Formació Professional les
funcions següents:

a) Desenvolupar i gestionar projectes de
cooperació transnacional realitzats en el
marc dels programes i iniciatives de la Co-
missió Europea o altres organismes interna-
cionals.

b) Gestionar i fer el seguiment de les ac-
tivitats de cooperació en matèria de forma-
ció professional realitzades amb administra-
cions nacionals i regionals.

c) Proposar les condicions de la convo-
catòria pública d’ajuts per a la realització
d’estades i/o intercanvis en empreses o
entitats d’altres països.

d) Organitzar i fer el seguiment de les ac-
cions de mobilitat transnacional d’estudiants
i professors de formació professional.

e) Dissenyar instruments i materials ade-
quats a l’organització i realització de pro-
jectes transnacionals de formació professi-
onal.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 177
Corresponen al Servei de Programes de

Transició les funcions següents:
a) Establir les característiques i la tipolo-

gia dels programes que integren l’oferta de
programes bàsics de transició (programes
de garantia social) i afavorir-ne el desenvo-
lupament.

b) Establir els criteris de certificació de la
formació i el reconeixement de les seves cor-
respondències, d’acord amb el sistema
general de qualificacions establert.

c) Planificar, promoure i coordinar el con-
junt de l’oferta necessària dels programes
bàsics de transició.

d) Dissenyar, promoure i aplicar progra-
mes propis en col·laboració, si s’escau, amb
altres administracions.

e) Supervisar els programes que consti-
tueixen l’oferta pròpia del Departament dels
programes de garantia social.

f) Avaluar el funcionament dels progra-
mes i elaborar propostes per a noves actu-
acions.

g) Promoure i establir col·laboracions
amb l’entorn productiu i amb altres admi-
nistracions.

h) Elaborar, sistematitzar i difondre recur-
sos i materials didàctics.

i) Dissenyar estratègies i materials per fa-
cilitar informació i orientació a les persones
usuàries dels programes.
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j) Proposar accions de formació especí-
fica adreçades al professorat dels progra-
mes bàsics de transició (programes de ga-
rantia social).

k) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 178
Del Servei de Programes de Transició de-

pèn la Secció de Planificació, Organització
i Gestió dels Programes de Transició.

Article 179
Corresponen a la Secció de Planificació,

Organització i Gestió dels Programes de
Transició les funcions següents:

a) Planificar l’oferta a partir de l’anàlisi ter-
ritorial de necessitats.

b) Promoure els programes i coordinar
l’oferta, a partir de convenis amb altres ad-
ministracions i del reconeixement de progra-
mes impartits per entitats i institucions.

c) Definir les característiques bàsiques,
els àmbits formatius i els tipus de contin-
guts dels programes.

d) Dissenyar i establir criteris, mètodes i
instruments per al seguiment i l’avaluació
dels resultats.

e) Establir criteris i directrius per al des-
envolupament dels programes formatius.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 180
Corresponen al Servei d’Informació i Ori-

entació Professional les funcions següents:
a) Organitzar, aplicar i desenvolupar pro-

grames i activitats d’informació i orientació
professional adreçats a alumnes i professors
d’ensenyament secundari obligatori i post -
obligatori.

b) Desenvolupar i aplicar les accions de-
finides en els marcs de col·laboració esta-
blerts amb les administracions locals i els
agents socials en matèria d’informació i ori-
entació professional.

c) Dissenyar instruments i materials d’in-
formació i orientació professional inicial.

d) Proposar criteris de detecció de ne-
cessitats i d’avaluació dels programes i
activitats en l’àmbit de la informació i l’ori-
entació professional.

e) Organitzar accions de formació del
professorat en relació amb la informació i
l’orientació professional.

f) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Article 181
Corresponen al Servei de Gestió Econò-

mica Administrativa les funcions següents:
a) Coordinar l’activitat econòmica de la

Direcció General i assessorar al/a la direc-
tor/a general en la seva supervisió.

b) Programar i coordinar l’elaboració de
la proposta de l’avantprojecte de pressupost
de la Direcció General, a partir de la pro-
posta de les diferents unitats.

c) Fer el seguiment de la comptabilitat
pressupostària i de la confecció i el tràmit
dels documents comptables corresponents

d) Elaborar, tramitar i fer el seguiment dels
documents relacionats amb la gestió de
convenis i acords amb institucions i empre-
ses promoguts per la Direcció General.

e) Gestionar les certificacions i justifica-
cions econòmiques de programes executats

amb fons europeus i d’altres departaments
de la Generalitat.

f) Gestionar les dietes i indemnitzacions
relacionades amb les diferents actuacions
portades a terme per les unitats de la Di-
recció General.

g) Elaborar, tramitar i fer el seguiment dels
documents relacionats amb la contractació
dels serveis promoguts des de les unitats
de la Direcció General.

h) Controlar i supervisar el assumptes re-
latius a la gestió de personal de la Direcció
General.

i) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Capítol 8. Direcció de Planificació
Educativa

Article 182
Corresponen a la Direcció de Planificació

Educativa, que té rang de direcció general,
les funcions següents:

a) Establir els criteris per a la col·laboració
amb l’Administració local en matèria d’en-
senyament.

b) Analitzar comparativament els models
de descentralització de competències en
matèria educativa en els ens locals.

c) Promoure la coordinació de les actu-
acions entre el Departament d’Educació i les
entitats locals en el desenvolupament de les
polítiques educatives.

d) Planificar actuacions conjuntes adre-
çades a la compensació de les desigualtats
per tal de fer efectiu el ple exercici del dret
a l’educació.

e) Estudiar, proposar i avaluar les dife-
rents possibilitats de convenis i acords de
col·laboració que es puguin subscriure en-
tre el Departament d’Educació i les entitats
locals per a la millora del sistema educatiu.

f) Establir les directrius per a la coordina-
ció de les actuacions del Consell Escolar de
Catalunya, del Consell Superior d’Avaluació
del Sistema Educatiu i del Consell Català de
Formació Professional.

g) Preveure, organitzar i establir el calen-
dari d’actuació dels òrgans esmentats de
participació i consulta del Departament
d’Educació en els àmbits en què sigui pre-
ceptiva o es consideri necessària la seva
intervenció.

h) Emetre orientacions o criteris adreçats
als òrgans consultius esmentats per assolir
més coherència en els objectius respectius
i una harmonització de les seves actuaci-
ons.

i) Generar sistemes de simulació que per-
metin estudiar i avaluar la repercussió de
l’aplicació de les polítiques educatives.

j) Assessorar el Consell de Direcció del
Departament en els àmbits d’actuació pro-
pis.

k) Coordinar totes les actuacions de les
direccions generals que li siguin encoma-
nades pel/per la conseller/a.

Capítol 9. Organització Territorial del
Departament d’Educació

Article 183
183.1 Sense perjudici del que preveu

l’apartat següent el Departament d’Educa-

ció s’estructura en l’àmbit territorial, en els
serveis territorials següents:

a) Serveis Territorials a Barcelona.
Àmbit territorial: comarques de l’Alt Pe-

nedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el
Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el
Vallès Oriental.

b) Serveis Territorials a Girona.
Àmbit territorial: comarques de l’Alt Em-

pordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Giro-
nès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva.

c) Serveis Territorials a Lleida.
Àmbit territorial: comarques de les Garri-

gues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra,
el Segrià i l’Urgell.

d) Serveis Territorials a Tarragona.
Àmbit terr itorial: comarques de l’Alt

Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la
Conca de Barberà, el Priorat i el Tarrago-
nès.

e) Serveis Territorials a les Terres de
l’Ebre.

Àmbit territorial: comarques del Baix Ebre,
el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.

f) Serveis Territorials a la Catalunya Cen-
tral.

Àmbit territorial: comarques de l’Anoia, el
Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.

g) Serveis Territorials a l’Alt Pirineu i Aran.
Àmbit territorial: comarques de l’Alta Riba-

gorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars
Jussà, el Pallars Sobirà i Era Val d’Aran.

183.2 Fins a l’entrada en vigor del De-
cret a que fa referència la disposició addi-
cional segona és d’aplicació el que preveu
aquesta disposició addicional i les següents.

Article 184
El Consorci d’Educació de Barcelona té

el seu àmbit d’actuació a la ciutat de
Barcelona i progressivament assumirà com-
petències que actualment exerceixen els
Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat),
previstos a la disposició addicional segona,
d’acord amb el que preveu el Decret 84/
2002, de 5 de febrer, de constitució del
Consorci d’Educació de Barcelona.

Article 185
Els serveis territorials, amb rang orgànic

assimilat a subdirecció general, depenen or-
gànicament del/de la conseller/a d’Educa-
ció i funcionalment de la Secretaria General
i de les direccions generals del Departament
en l’àmbit de les seves respectives compe-
tències.

Article 186
Corresponen als serveis territorials les fun-

cions següents, referides al seu àmbit terri-
torial:

a) Executar les directrius del Departa-
ment, tant pel que fa a l’ensenyament en
centres docents de titularitat pública com
en centres docents privats.

b) Exercir les funcions d’inspecció edu-
cativa, a través de la Inspecció d’Educació
Territorial.

c) Executar les directrius del Departament
en matèria de serveis educatius i formació
permanent.

d) Executar les directrius del Departa-
ment en matèria de prevenció de riscos
laborals.

e) Executar les directrius del Departament
relatives als programes específics de forma-
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ció professional i formació de persones
adultes.

f) Supervisar les obres de construcció i
de millora i remodelació en centres docents
de titularitat pública.

g) Gestionar el personal docent i d’ad-
ministració i serveis adscrit a llocs de tre-
ball en l’àmbit territorial.

h) Executar i supervisar les tasques d’ad-
ministració general.

i) Qualsevol altre que li sigui encomanda
pel/per la conseller/a, la Secretaria General
o les direccions generals.

Article 187
Al capdavant de cadascun dels serveis

territorials, d’acord amb el que preveu la dis-
posició addicional segona, hi ha un/a direc-
tor/a. Corresponen als/a directors/es dels
serveis territorials del Departament d’Edu-
cació, les funcions següents:

a) Representar el Departament d’Educa-
ció en l’àmbit territorial.

b) Dirigir, organitzar, coordinar i supervi-
sar el funcionament dels serveis territorials
en l’àmbit de la seva competència, exercir
tasques de protocol i premsa, dirigir i vetllar
per la correcta gestió del personal docent i
d’administració i serveis i proposar les ac-
tuacions que considerin adients.

c) Gestionar i prioritzar les obres de re-
modelació, ampliació i millora dels centres
i serveis educatius i les obres menors.

d) Detectar i prioritzar les necessitats de
noves construccions i remodelacions de
centres educatius públics, d’acord amb la
planificació educativa del territori.

e) Coordinar les actuacions en matèria de
gestió dels centres educatius i dels assump-
tes relatius a l’alumnat.

f) Coordinar les accions que corresponen
als programes de formació professional i for-
mació de persones adultes.

g) Coordinar les accions relatives als ser-
veis educatius i la formació permanent del
professorat.

h) Dirigir, a través de l’inspector en cap,
les actuacions territorials de la Inspecció
Educativa d’acord amb allò que disposa
l’article 7 del Decret 266/2000, de 31 de
juliol, pel qual es regula la Inspecció d’En-
senyament.

i) Coordinar les actuacions de planifica-
ció educativa en el territori.

j) Coordinar i supervisar les actuacions re-
ferents a la prevenció de riscos laborals.

k) Qualsevol altre que els sigui delegada
per resolució del/de la conseller/a, de la
Secretaria General i de les direccions gene-
rals.

Article 188
La resolució dels recursos d’alçada inter-

posats contra els actes del director/a dels
serveis territorials correspon, segons el cas,
a la secretaria general o a la direcció gene-
ral competent per raó de la matèria.

Disposicions addicionals

Primera
Es modifica l’article 5 del Decret 305/

1993, de creació del Consell Superior del
Sistema Educatiu, que queda redactat en
els següents termes:

“El càrrec de membre del Consell Supe-
rior del Sistema Educatiu no pot ser retribu-
ït, tret del càrrec de president, quan s’exer-
ceixi per delegació del/de la conseller/a
d’Educació.

”Fora d’aquest supòsit, els membres del
Consell Superior d’Avaluació poden perce-
bre dietes i indemnitzacions per assistència
a les reunions, d’acord amb la normativa
vigent.”

Segona
Durant l’any 2006 s’ha d’aprovar el De-

cret que adapti l’estructuració i funciona-
ment dels òrgans territorials del Departa-
ment d’Educació a l’estructura territorial
prevista a l’article 183 d’aquest Decret.
Aquesta adaptació es farà sens perjudici de
la progressiva assumpció de competències
per part  del  Consorc i  d’Educació de
Barcelona i de la necessitat de creació d’al-
tres unitats orgàniques descentralitzades en
àmbits territorials amb una alta concentra-
ció de població escolar.

Mentre no entri en vigor el Decret esmen-
tat, l’estructura territorial del Departament
d’Educació és la següent:

a) Serveis Territorials a Barcelona I (ciu-
tat).

Àmbit territorial: Barcelona ciutat.
Seu: Barcelona.
b) Serveis Territorials a Barcelona II (co-

marques).
Àmbit territorial: Barcelonès (llevat de Bar-

celona ciutat), Vallès Oriental, Maresme, Alt
Penedès, Garraf, Bages, Berguedà, Osona
i el municipi de Fogars de la Selva.

Seu: Barcelona.
c) Serveis Territorials al Baix Llobregat-

Anoia.
Àmbit territorial: Baix Llobregat, Anoia.
Seu: Sant Feliu de Llobregat.
d) Serveis Territorials al Vallès Occiden-

tal.
Àmbit territorial: Vallès Occidental.
Seu: Sabadell.
e) Serveis Territorials a Girona.
Àmbit territorial: comarques de Girona (lle-

vat del municipi de Fogars de la Selva, de
la Selva i dels municipis de Bellver de
Cerdanya, Mart inet,  Prul lans, Lles de
Cerdanya i Prats i Sampsor, de la Cerdanya).

Seu: Girona.
f) Serveis Territorials a Lleida.
Àmbit territorial: comarques de Lleida (in-

clou els municipis de Bellver de Cerdanya,
Martinet, Prullans, Lles de Cerdanya i Prats
i Sampsor, de la Cerdanya).

Seu: Lleida.
g) Serveis Territorials a Tarragona.
Àmbit territorial: comarques de Tarragona

(llevat del Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre
i Terra Alta).

Seu: Tarragona.
h) Serveis Territorials a les Terres de

l’Ebre.
Àmbit territorial: comarques del Montsià,

Baix Ebre, Ribera d’Ebre i Terra Alta.
Seu: Tortosa.

Tercera
1. Del/de la director/a dels Serveis Terri-

torials a Barcelona I (ciutat), Barcelona II (co-
marques), Baix Llobregat-Anoia, Vallès Oc-
cidental, Girona, Lleida i Tarragona depenen
els òrgans següents:

a) Secretaria.
b) Servei de Personal Docent.
c) Secció d’Obres i Manteniment.
d) Secció de Serveis Educatius i Forma-

ció Permanent.
e) Secció de Prevenció de Riscos Labo-

rals.
2. Del/de la director/a dels Serveis Terri-

torials a les Terres de l’Ebre depenen els
òrgans següents:

a) Secretaria.
b) Secció de Prevenció de Riscos Labo-

rals.
3. Del/de la director/a dels Serveis Terri-

torials a Barcelona I (ciutat), Barcelona II (co-
marques), Baix Llobregat-Anoia, Vallès Oc-
cidental, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres
de l’Ebre, també depèn la Inspecció territo-
rial, d’acord amb el que disposa l’article 7
del Decret 266/2000, de 31 de juliol, pel qual
es regula la Inspecció d’Ensenyament.

La Inspecció Territorial, en l’àmbit de cada
un dels serveis territorials, depèn orgànica-
ment del/de la directora/a i funcionalment
de la Subdirecció General de la Inspecció
d’Educació.

Quarta
1. Corresponen a la Secretaria, amb ni-

vell orgànic assimilat a servei, les funcions
següents:

a) Gestionar i tramitar els assumptes re-
latius als centres docents públics i centres
docents privats en l’àmbit territorial.

b) Gestionar els assumptes relatius al per-
sonal d’administració i serveis adscrit en
l’àmbit dels serveis territorials.

c) Gestionar la nòmina del personal d’ad-
ministració i serveis.

d) Gestionar els serveis escolars en l’àm-
bit territorial corresponent.

e) Supervisar el règim interior del servei
territorial, l’atenció al públic, el registre ge-
neral i l’arxiu general.

f) Assessorar i donar suport jurídic als òr-
gans dels serveis territorials, emetre infor-
mes i elaborar propostes de resolució.

g) Efectuar el seguiment i el control dels
serveis informàtics de la seu dels serveis ter-
ritorials.

h) Qualsevol altre que li sigui encoman-
da en relació amb les anteriors.

2. De la Secretaria dels Serveis Territori-
als a Barcelona I (ciutat), Barcelona II (co-
marques), Baix Llobregat-Anoia, Vallès Oc-
cidental, Girona, Lleida, Tarragona, depenen
els òrgans següents:

a) La Secció de Centres i Alumnes.
b) La Secció d’Administració.
3. De la Secretaria dels Serveis Territori-

als a les Terres de l’Ebre depenen els òr-
gans següents:

a) La Secció de Gestió de Personal Do-
cent.

b) La Secció de Centres i Alumnes.
c) La Secció de Serveis Educatius i For-

mació Permanent.
4. Corresponen a la Secció de Centres i

Alumnes les funcions següents:
a) Gestionar i tramitar l’assignació i el lliu-

rament als centres educatius públics dels
fons per finançar les despeses de funciona-
ment i controlar la documentació associa-
da a la justificació d’aquestes despeses.

b) Gestionar i tramitar l’autorització, la mo-
dificació i el cessament de centres privats.
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c) Gestionar la nòmina de pagament de-
legat dels centres concertats en l’àmbit ter-
ritorial.

d) Gestionar els concerts amb centres
privats i tramitar les declaracions d’interès
social.

e) Controlar la situació material i la dis-
ponibilitat de places en la xarxa de centres
existents, públics, privats concertats i d’al-
tres privats.

f) Controlar l’estat dels centres públics,
l’inventari del seu mobiliari i l’equipament.

g) Elaborar informes i propostes de mi-
llores en la dotació i reposició de mobiliari
i equipament als centres públics i controlar-
ne l’inventari.

h) Tramitar la concessió de beques i aju-
des a l’alumnat i gestionar els expedients
de sol·licitud, denegació per incompliment
de normativa, resolució de reclamacions i
proposta de resolució de recursos en pri-
mera instància.

i) Tramitar i gestionar el lliurament dels lli-
bres d’escolaritat i l’expedició de títols i cer-
tificats.

j) Gestionar els serveis escolars.
k) Gestionar el procés de matriculació

d’alumnes.
l) Proposar i tramitar les resolucions re-

latives a les sol·licituds d’autorització d’ac-
tivitats complementàries dels centres do-
cents concertats.

m) Qualsevol altra que li sigui encoman-
da en relació amb les anteriors.

5. Corresponen a la Secció d’Administra-
ció les funcions següents:

a) Executar les directrius i la vigilància en
el compliment de les disposicions legals i
reglamentàries relatives a les competències
del Departament.

b) Registrar i arxivar la correspondència,
les instàncies i, en general, tota la documen-
tació emesa i lliurada als serveis territorials.

c) Informar els pares, mares i tutors i, en
general, la comunitat educativa, sobre els
centres, serveis educatius i altres elements
del sistema educatiu que siguin competèn-
cia del Departament.

d) Emetre certificacions sobre documen-
tació custodiada en els serveis territorials.

e) Gestionar el pressupost dels serveis
territorials, la tramitació de subministra-
ments i pagaments i la tramitació de les
dietes generades pel personal.

f) Elaborar la memòria anual d’activitats
dels serveis territorials.

g) Qualsevol altra que li sigui encoman-
da en relació amb les anteriors.

Cinquena
1. Corresponen al Servei de Personal Do-

cent les funcions següents:
a) Gestionar els assumptes relatius al per-

sonal docent que presta els seus serveis en
l’àmbit territorial, d’acord amb les directrius
de la Direcció General de Personal Docent,
i gestionar-ne la nòmina.

b) Estudiar, gestionar i fer propostes en
relació amb les plantilles d’efectius docents
dels centres educatius adscrits a l’àmbit
territorial.

c) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

2. Del Servei de Personal Docent depèn
la Secció de Gestió de Personal Docent.

3. Corresponen a la Secció de Gestió de
Personal Docent les funcions següents:

a) Gestionar el personal docent adscrit a
la seu del servei territorial corresponent i als
centres i serveis educatius de l’àmbit terri-
torial de la seva competència.

b) Gestionar les dotacions de personal
docent als centres i serveis educatius, el
control permanent de les dotacions de per-
sonal i de les vacants dels centres públics,
atenent la seva naturalesa i la seva qualifi-
cació a partir de les plantilles prèviament
fixades.

c) Tramitar la incoació d’expedients dis-
ciplinaris així com l’aplicació de les sanci-
ons corresponents.

d) Actualitzar permanentment el sistema
d’informació del personal, consignant-hi
puntualment les incidències i les modifica-
cions de la situació administrativa del per-
sonal.

e) Dur a terme les modificacions relatives
a la nòmina del personal docent, així com la
gestió dels assumptes referits a retencions
i reintegraments, emissió de liquidacions
d’havers i de cartes de pagament.

f) Gestionar els tràmits referents a Segu-
retat Social i MUFACE del personal docent.

g) Dur a terme les gestions i els tràmits
propis dels processos de nomenament i as-
signació del personal docent dels centres
públics i serveis educatius, inclòs el perso-
nal directiu docent.

h) Qualsevol altre que li sigui encoman-
da en relació amb les anteriors.

Sisena
Corresponen a la Secció d’Obres i Man-

teniment les funcions següents:
a) Supervisar projectes d’arquitectura i

enginyeria, de reforma, adequació i millora
en centres del Departament en l’àmbit ter-
ritorial corresponent.

b) Elaborar l’informe i la proposta de no-
ves construccions, i obres de reforma dels
centres públics. Dur a terme el seguiment
de la programació i l’execució anual de
construccions i obres diverses aprovada pel
Departament.

c) Elaborar informes sobre els projectes
d’obres relatius a modificació de l’autorit-
zació de centres privats d’acord amb les
directrius de la Direcció General de Centres
Educatius.

d) Planificar en matèria de construcció de
nous centres educatius i remodelació dels
ja existents.

e) Qualsevol altra que li sigui encoman-
da en relació amb les anteriors.

Setena
Corresponen a la Secció de Serveis Edu-

catius i Formació Permanent les funcions se-
güents:

a) Impulsar i coordinar el desenvolupa-
ment de les actuacions de la Direcció Ge-
neral d’Ordenació i Innovació Educativa.

b) Aportar informació i formular propos-
tes sobre les actuacions en les matèries
pròpies de la Direcció General d’Ordenació
i Innovació Educativa.

c) Donar suport tècnic als diferents òr-
gans dels Serveis Territorials en els progra-
mes d’innovació educativa i altres vinculats
a ordenació i innovació educativa.

d) Coordinar i gestionar les actuacions
administratives relacionades amb els serveis
educatius de l’àmbit territorial.

e) Coordinar i fer el seguiment de la ges-
tió dels recursos dels serveis educatius en
el seu àmbit territorial.

f) Mantenir els contactes i relacions amb
els organismes territorials vinculats amb els
serveis educatius i amb la formació perma-
nent del professorat que en garanteixin la
coordinació adient.

g) Coordinar la gestió, promoure la par-
ticipació i fer el seguiment dels assumptes
relatius als programes europeus d’intercan-
vi educatiu.

h) Promoure el desenvolupament de no-
ves tecnologies i tècniques didàctiques.

i) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Vuitena
Corresponen a la Secció de Prevenció de

Riscos Laborals les funcions establertes en
el Decret 183/2000, de 29 de maig, de re-
gulació del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals del Departament d’Ensenyament.

Novena
1. L’Oficina Territorial del Maresme es

configura com una unitat administrativa ads-
crita als Serveis Territorials a Barcelona II
(comarques), amb rang orgànic assimilat a
secció i que depèn de la secretaria dels
serveis territorials.

L’Oficina Territorial del Maresme té la seva
seu a Mataró i el seu àmbit d’actuació és la
comarca del Maresme.

2. Corresponen a l’Oficina Territorial del
Maresme les funcions següents:

a) Gestionar el registre, l’arxiu, la infor-
mació i l’atenció al públic de l’Oficina.

b) Emetre certificacions sobre documen-
tació custodiada a l’Oficina.

c) Gestionar les despeses de funciona-
ment de l’Oficina.

d) Gestionar les incidències del personal
docent i del personal d’administració i ser-
veis adscrit en l’àmbit territorial de l’Ofici-
na.

e) Elaborar propostes de concessió de
beques i ajuts.

f) Supervisar i fer propostes en relació
amb el mobiliari dels centres públics.

g) Tramitar i informar sobre les incidènci-
es que puguin afectar el pagament delegat
dels centres concertats de l’àmbit de l’Ofi-
cina.

h) Gestionar els serveis escolars, el lliu-
rament dels llibres d’escolaritat i l’expedi-
ció de certificats i títols acadèmics dels
alumnes dependents dels centres de l’àm-
bit de l’Oficina.

i) Qualsevol altra que li sigui encomana-
da en relació amb les anteriors.

Disposicions transitòries

Primera
Les persones que ocupen els llocs de co-

mandament de les unitats afectades per
aquest Decret seguiran exercint les seves
funcions respectives mentre no es proveei-
xin els llocs de treball corresponents d’acord
amb l’estructura regulada.

Segona
Els negociats dependents de les subdi-

reccions generals, dels serveis i de les sec-
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cions afectats per aquest Decret subsisti-
ran mentre no es dictin les disposicions de
desplegament pertinents.

Tercera
Els/les funcionaris/àries i la resta de per-

sonal de l’Administració de la Generalitat que
resultin afectats per les modificacions orgà-
niques d’aquest Decret continuaran perce-
bent la totalitat de les seves retribucions amb
càrrec als crèdits als quals s’imputaven, fins
que s’adoptin les disposicions de desplega-
ment i pressupostàries corresponents.

Quarta
Les persones que ocupen els llocs de tre-

ball dels òrgans i àrees funcionals modifica-
des per aquest Decret seguiran exercint les
seves funcions respectives mentre no
s’adaptin els nomenaments o es proveeixin,
si s’escau, els llocs de treball d’acord amb
l’estructura regulada.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions
del mateix rang o inferior que s’oposin o
contradiguin el que estableix aquest Decret
i, específicament, les disposicions següents:

a) El Decret 320/2000, de 27 de setem-
bre, de reestructuració del Departament
d’Ensenyament.

b) El Decret 282/2004, d’11 de maig, de
reestructuració parcial dels departaments
d’Ensenyament i de Benestar i Família, ex-
cepte l’article 1.

c) El Decret 314/1986, de 23 d’octubre,
pel qual es fixa, en el cas de delegació, la
categoria del càrrec de president del Con-
sell Escolar de Catalunya.

d) El Decret 255/2001, de 25 de setem-
bre, d’organització territorial del Departa-
ment d’Ensenyament.

e) L’Ordre de 3 de maig de 1985, per la
qual es crea el Centre de Documentació i Ex-
perimentació de Ciències Naturals i Física i
Química a la Direcció General de Batxillerat.

Disposicions finals

1. Es faculta el/la conseller/a d’Educació
per dictar les disposicions necessàries per
al desplegament d’aquest Decret, i el/la
conseller/a d’Economia i Finances per fer
les modificacions pressupostàries necessà-
ries per donar-ne compliment.

2. Aquest Decret entrarà en vigor el ma-
teix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 28 de juny de 2005

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.174.053)

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: obres d’am-

pliació d’una aula al col·legi d’educació in-
fantil i primària Puig Drau del Montseny
(Vallès Oriental) (exp. 1035/05).

b) Termini d’execució: 3 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:
105.869,57 euros (IVA inclòs).

—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: grup C complet, categoria A.

—7 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-

ta 3c.
c) Codi postal i localitat: 08021 Barcelona.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 29 d’agost

de 2005.
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’Educació.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Horari: de dilluns 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 fax o telegrama
durant el mateix dia.

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

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

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

Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: 5 de setembre de 2005.
e) Hora: 10.30 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 obtenir
els plecs: http://www.gencat.net/educacio.

Barcelona, 23 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.174.033)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte administratiu especial
(exp. 1231/05).

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

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

Servei de Gestió d’Immobles i Contractaci-
ons.

c) Número d’expedient: 1231/05.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: servei d’assis-

tència per part de monitors a alumnes amb
dificultats motrius i/o alumnes hiperactius en
centres docents dependents del Departa-
ment d’Educació, per al curs escolar 2005-
2006.

b) Termini d’execució: del 12 de setembre
de 2005 fins al 22 de juny de 2006, excepte
els períodes de Nadal (del 22.12.2005 al
8.1.2006 ambdós inclosos) i Setmana Santa
(del 8 al 17 d’abril de 2006 ambdós inclosos).

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

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

—4 Pressupost de licitació
Preu hora: 11,50 euros (IVA inclòs)
Import total: 5.299.936,00 euros (IVA in-

clòs) desglossat en les anualitats següents:
Any 2005: 2.092.080,00 euros (del 12 de

setembre al 31 de desembre de 2005).
Any 2006: 3.207.856,00 euros (de l’1 de

gener al 22 de juny de 2006 condicionat a
l’aprovació de l’Acord de Govern de des-
pesa pluriennal).

—5 Garanties
Provisional: 105.998,72 euros.
Lot 1: 15.155,16 euros; lot 2: 36.201,08

euros;  lot  3:  10.522,96 euros;  lot  4:
12.323,40 euros; lot 5: 11.248,38 euros; lot
6: 9.037,16 euros; lot 7: 8.198,12 euros; lot
8: 3.312,46 euros. Els licitadors que es
presentin només al lot 8 no han de consti-
tuir garantia provisional.

Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Obtenció de la documentació i infor-
mació

a) Entitat: Departament d’Educació, Re-
gistre General.

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

c) Localitat i codi postal: Barcelona,
08021.

d) Telèfon: 93.400.69.00.
e) Telefax: 93.400.69.87.
f) Adreça d’Internet:
http://www10.gencat.net/pls/ense_lici/

p01.menu.
g) Data límit d’obtenció de documents i

informació: durant tot el període de presen-
tació de proposicions.

—7 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons es prorrogarà fins al proper dia hàbil.

b) Hora límit: 14.00 hores.
c) Documentació que cal presentar: la

que s’esmenta a la clàusula 7 del plec de
clàusules administratives particulars.
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d) Lloc de presentació
Entitat: Departament d’Educació, Regis-

tre General.
Domicili i localitat: l’esmentat al punt 6

d’aquest Anunci.
Les proposicions també es podran 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 fax, telegrama o a
l’adreça del correu electrònic que s’esmen-
ta en el plec de clàusules, durant el mateix
dia.

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

—8 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament d’Educació, Ser-

veis Centrals.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226.
c) Localitat: Barcelona.
d) Data: cinc dies després de l’acaba-

ment del termini de presentació de les pro-
posicions. Si el dia d’obertura de proposi-
cions és dissabte o festiu, el termini es
prorrogarà automàticament fins al dia hàbil
següent.

En el cas que es presentin proposicions
per correus, es comunicarà oportunament
als interessats la data d’obertura de propo-
sicions.

e) Hora: 10 h.

—9 Despeses d’anunci: l’import de l’Anunci
serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Barcelona, 27 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.174.155)

RESOLUCIÓ EDC/2014/2005, de 23 de
juny, de modificació de la Resolució EDC/
1385/2005, de 2 de maig, en relació amb
les propostes per ocupar els llocs d’aula
d’acollida dels centres docents públics.

Per la Resolució EDC/1385/2005, de 2 de
maig, es dicten les instruccions sobre els
desplaçaments forçosos per modificació de
les plantilles dels centres docents públics
d’ensenyaments infantil i primari i secunda-
ris, i sobre les adjudicacions de destinaci-
ons provisionals al personal funcionari i in-
terí del cos de mestres i dels cossos de
professorat d’ensenyaments secundaris en
centres d’educació infantil i primària, d’en-
senyaments secundaris i de formació de per-
sones adultes, serveis educatius i altres llocs
per al curs 2005-2006.

El punt II.2.7 de l’annex 1 d’aquesta Re-
solució es refereix a l’emplenament de
models de propostes de les direccions dels
centres. Al darrer paràgraf del punt A.1 (pàg.
13058), s’especifiquen els requisits de què
ha de disposar el personal interí per tal de
poder ser proposat per ocupar, entre d’al-
tres, llocs de treball d’aula d’acollida de
centres públics d’educació infantil i primà-
ria. En el mateix sentit s’expressa el tercer
paràgraf del punt A.2 (pàg. 13058), en re-

lació amb els llocs indicats en centres pú-
blics d’ensenyaments secundaris.

El curs 2005-2006 es posaran en funci-
onament noves aules d’acollida en centres
docents públics, i en determinades locali-
tats no continuarà l’atenció d’alumnes nou-
vinguts mitjançant TAE; atesa la formació i
els coneixements professionals del perso-
nal interí que ha ocupat aquests llocs du-
rant el curs 2004-2005, procedeix facilitar,
si escau, que ocupin els llocs de treball
d’aules d’acollida.

Així doncs, procedeix modificar la redac-
ció dels paràgrafs esmentats.

Per tot això,

Resolc:

Modificar el punt II.2.7 de la Resolució
EDC/1385/2005, de 2 de maig, afegint als
punts A.1 i A.2 el paràgraf següent:

“Per a aquell personal interí que el curs
2004-2005 hagi prestat serveis en un TAE
i per al curs 2005-2006 se’ls proposi per
ocupar un lloc en una aula d’acollida s’ex-
ceptuarà el requisit d’haver exercit al ma-
teix centre durant el curs 2004-2005, tot i
que hauran de disposar del requisit del
mínim de 24 mesos de prestació de serveis
comptats a 31.8.2005”.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Recursos Humans, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 de juny de 2005

Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans

(05.166.142)

RESOLUCIÓ EDC/2015/2005, de 22 de
juny, per la qual s’obre la convocatòria per
a la concessió dels premis extraordinaris de
batxillerat del curs 2004-2005, i s’estableix
el procediment per a la realització de les
proves corresponents

L’Ordre EDC/278/2004, de 27 de juliol,
estableix el procediment per a la concessió
dels premis extraordinaris del batxillerat.

L’Ordre esmentada preveu que la Direcció
General d’Ordenació i Innovació Educativa
convocarà anualment els premis, elaborarà
les proves i establirà el procediment, els ter-
minis, el model d’inscripció i el lloc o llocs i
la data de la celebració de les proves.

Per tot això,

Resolc:

—1 S’obre convocatòria per a la conces-
sió dels premis extraordinaris de batxillerat
corresponents al curs 2004-2005.

—2 D’acord amb l’Ordre EDC/278/2004,
de 27 de juliol, podrà optar al premi extra-
ordinari de batxillerat l’alumnat que complei-
xi els requisits següents:

a) Haver cursat i superat els dos cursos
de batxillerat.

b) Haver finalitzat els ensenyaments de
batxillerat a Catalunya en el curs 2004-2005.

c) Que la qualificació mitjana de tot el bat-
xillerat sigui igual o superior a 8,75.

—3 La inscripció dels aspirants a la con-
vocatòria del premi, que no està subjecta a
cap taxa, es farà de l’1 al 9 de setembre de
2005 a la secretaria del centre en el qual
l’aspirant hagi finalitzat el batxillerat, i haurà
de contenir la informació que s’indica a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

—4 Cada centre lliurarà les inscripcions als
serveis territorials corresponents al centre
on l’alumne desitgi fer la prova, no més tard
del 16 de setembre de 2005, adreçada al
cap de la Inspecció dels Serveis Territorials.

—5 Les proves es realitzaran el dia 30 de
setembre de 2005, a partir de les 9 hores,
i tindran lloc simultàniament en els centres
següents:

IES Montserrat, de Barcelona, per als Ser-
veis Territorials a Barcelona I (ciutat).

IES Pau Claris, de Barcelona, per als Ser-
veis Territorials a Barcelona II (comarques).

IES Ferran Casablancas, de Sabadell, per
als Serveis Territorials al Vallès Occidental.

IES Francesc Macià, de Cornellà de Llo-
bregat, per als Serveis Territorials al Baix
Llobregat-Anoia.

IES Santiago Sobrequés, de Girona, per
als Serveis Territorials a Girona.

IES Màrius Torres, de Lleida, per als Ser-
veis Territorials a Lleida.

IES Martí Franquès, de Tarragona, per als
Serveis Territorials a Tarragona i a les Terres
de l’Ebre.

—6 Les proves per optar als premis ex-
traordinaris de batxillerat s’estructuraran de
la forma següent:

Primer exercici, tindrà dues parts. Part a):
redacció del comentari d’un text literari. Part
b): redacció del comentari d’un text històric.
Una de les parts caldrà respondre-la en cata-
là i l’altra en castellà. La durada total d’aquest
primer exercici serà de 2 hores i mitja.

Segon exercici, tindrà dues parts. Part a):
resposta a qüestions, de forma escrita, so-
bre la primera llengua estrangera cursada per
l’alumne. Part b): resposta a les qüestions
proposades d’una de les matèries de moda-
litat, triada per l’alumne d’entre les que ha
cursat, que tenen assignades 6 crèdits en la
normativa que estableix el currículum del
batxillerat. La durada total d’aquest segon
exercici serà de 2 hores i mitja.
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—7 Puntuació
Les proves es puntuen sobre un total de

40 punts. Cadascuna de les quatre parts
dels exercicis es qualificaran d’1 a 10 punts.

—8 La puntuació mínima exigida per ob-
tenir un premi extraordinari serà de 34 punts.

—9 Es constituirà un únic tribunal a Cata-
lunya, format per un president, un secretari
i cinc vocals designats pel secretari general
del Departament d’Educació, a proposta de
la Subdirecció General de la Inspecció
d’Educació, entre funcionaris del Departa-
ment d’Educació que exerceixin la funció
inspectora o docent i que siguin especialis-
tes en els respectius ensenyaments.

El president o presidenta del tribunal està
facultat per resoldre les incidències que pu-
guin presentar-se en l’aplicació de les nor-
mes que estableix aquesta Resolució.

El tribunal farà arribar, a tots els centres dels
quals provinguin els alumnes de les proves, la
relació de tots els que obtinguin el premi, in-
dicant el centre respectiu, i fent avinent que
han de fer l’anotació d’obtenció del premi a
l’expedient, tal com estableix l’article 9 de
l’Ordre EDC/278/2004, de 27 de juliol.

—10 Un cop qualificades les proves i fets
públics els resultats, el tribunal trametrà a
la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa l’acta que reculli les qualificaci-
ons obtingudes per l’alumnat que hagi rea-
litzat les proves i còpia dels fulls d’inscrip-
ció de l’alumnat proposat per a l’obtenció
del premi extraordinari. La Direcció General
d’Ordenació i Innovació Educativa trametrà
la relació d’alumnat premiat per a la seva
publicació al DOGC i comunicarà al Minis-
teri d’Educació i Ciència la relació d’alum-
nat que hagi obtingut premi extraordinari de
batxillerat, per tal que puguin optar al premi
nacional de batxillerat, d’acord amb la con-
vocatòria general per a tot l’Estat.

Barcelona, 22 de juny de 2005

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

ANNEX

Informació que ha de contenir la inscripció
al premi extraordinari

Sol·licitud d’inscripció.

1. Premi extraordinari de batxillerat
Convocatòria de 2005

2. Alumne/a: (nom i dos cognoms) amb
DNI o passaport (núm.):

Data de naixement:
Lloc:
Província:
Domicili:
Localitat:
Carrer i pis:
Telèfon:
Correu electrònic:
Centre o centres on va cursar el batxillerat:
Centre on desitja efectuar la prova:
Còpia adjunta del seu DNI o passaport.
La matèria de modalitat de la qual es de-

sitja examinar és: (ha de ser una de les
matèries cursades que tenen assignats 6
crèdits).

Data
(signatura de l’alumne/a)
(A emplenar pel centre on ha finalitzat el

batxillerat)
Centre: (nom, adreça i telèfon).

3. Curs acadèmic en què ha finalitzat el
batxillerat:

Qualificació final del batxillerat:
Idioma cursat:
Modalitat cursada:
Matèries de modal itat cursades per

l’alumne o l’alumna que tenen assignats 6
crèdits en el Decret que estableix el currí-
culum del batxillerat:

El secretari o secretària del centre (o qui
en faci les funcions).

(05.172.093)

RESOLUCIÓ EDC/2022/2005, de 23 de
juny, per la qual s’eleva a definitiva la Reso-
lució EDC/1431/2005, de 6 de maig, per la
qual es resol amb caràcter provisional la re-
novació i modificació dels concerts educa-
tius de diversos centres docents privats per
als nivells postobligatoris.

Per la Resolució EDC/1431/2005, de 6 de
maig, es van resoldre amb caràcter provisio-
nal les sol·licituds de renovació i modificació
dels concerts educatius de diversos centres
docents privats per als nivells postobligatoris
(DOGC núm. 4384, de 13.5.2005).

Un cop acabat el període de preinscripció
per a l’admissió d’alumnat, i abans d’iniciar el
període de matriculació, cal elevar a definitiva
la Resolució esmentada, amb les modificaci-
ons corresponents, per tal d’ajustar-la al re-
sultat de la preinscripció, d’acord amb l’arti-
cle 31 del Decret 56/1993, de 23 de febrer,
sobre concerts educatius, amb la modificació
efectuada pel Decret 155/1997, de 25 de juny.

Per tant, d’acord amb el Decret 56/1993,
de 23 de febrer, i a proposta de la Direcció
General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Elevar a definitiva la Resolució EDC/
1431/2005, de 6 de maig, per la qual es
resol amb caràcter provisional la renovació
i modificació dels concerts educatius de di-
versos centres docents privats per als ni-
vells postobligatoris, amb les modificacions
dels annexos 1 i 2 de la Resolució indicada,
en el sentit que s’especifica en els annexos
1 i 2 d’aquesta Resolució.

Es confirmen els concerts educatius dels
centres que no es modifiquen en aquesta
Resolució en el sentit que s’establia a la
Resolució EDC/1431/2005, de 6 de maig.

—2 Les renovacions i modificacions dels
concerts educatius que s’aproven definitiva-
ment per aquesta disposició tindran efectes
a partir de l’1 de setembre de 2005 i es for-
malitzaran mitjançant un document adminis-
tratiu que subscriuran el director dels serveis
territorials que correspongui del Departament
d’Educació i el titular del centre afectat.

—3 La concessió d’aquestes renovacions
i modificacions dels concerts educatius dels
centres docents privats es farà amb càrrec

a l ’apl icació pressupostàr ia EN04 D/
480130700/4222.

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

Barcelona, 23 de juny de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

BATX: batxillerat.
BATX: U1-U2.
U1: unitats concertades de primer curs de
batxillerat.
U2: unitats concertades de segon curs de
batxillerat.

CFPM: cicle formatiu de grau mitjà.
CFPM: N1-N2.
N1: unitats concertades de cicle formatiu de
grau mitjà de primer curs.
N2: unitats concertades de cicle formatiu de
grau mitjà de segon curs.

CFPM 0201: gestió administrativa.
CFPM 0501: electromecànica de vehicles.
CFPM 0601: comerç.
CFPM 0801: equips i instal·lacions electro-
tècniques.
CFPM 0802: equips electrònics de consum.
CFPM 1402: mecanització.
CFPM 1601: cures auxiliars d’infermeria.
CFPM 1701: atenció sociosanitària.
CFPM 1901: instal·lació i manteniment elec-
tromecànic de maquinària i conducció de lí-
nies.
CFPM 1902: muntatge i  manteniment
d’instal·lacions de fred, climatització i pro-
ducció de calor.
CFPM 2201: explotació de sistemes infor-
màtics.

CFPS: cicle formatiu de grau superior.
CFPS: G1-G2.
G1: unitats concertades de cicle formatiu de
grau superior de primer curs.
G2: unitats concertades de cicle formatiu de
grau superior de segon curs.

CFPS 0251: secretariat.
CFPS 0252: administració i finances.
CFPS 0551: automoció.
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CFPS 0651: gestió comercial i màrqueting.
CFPS 0751: desenvolupament i aplicació de
projectes de construcció.
CFPS 0752: desenvolupament de projectes
urbanístics i operacions topogràfiques.
CFPS 0753: realització i plans d’obres.
CFPS 0851: sistemes de regulació i control
automàtics.
CFPS 0852: desenvolupament de produc-
tes electrònics.
CFPS 0854: sistemes de telecomunicació i
informàtics.
CFPS 1051: agències de viatges.
CFPS 1452: desenvolupament de projectes
mecànics.
CFPS 1453: producció per mecanització.
CFPS 1651: dietètica.
CFPS 1658: documentació sanitària.
CFPS 1661: audiopròtesis.
CFPS 1752: educació infantil.
CFPS 1753: integració social.
CFPS 1951: manteniment i  muntatge
d’instal·lacions d’edifici i procés.
CFPS 1952: desenvolupament de projectes
d’instal·lacions de fluids, tèrmiques i de ma-
nutenció.
CFPS 2251: administració de sistemes in-
formàtics.
CFPS 2252: desenvolupament d’aplicacions
informàtiques.

USD: unitats sol·licitades denegades.

Causes de denegació (CD):
(1) La unitat sol·l icitada no assoleix,

d’acord amb les dades de preinscripció, el
nombre d’alumnes previst per concertar el
nivell educatiu corresponent.

(2) El centre ha sol·licitat la reestructura-
ció/tancament de les unitats concertades.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Bemen 3.
Codi: 08031897.
Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 0-1. USD: 2. CD: (1) i (2).

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES).

Municipi: l’Hospitalet de Llobregat (Barce-
lonès).
Denominació: Xaloc.
Codi: 08018561.
Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 3-3. USD: 1. CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: VALLÈS OCCIDENTAL.

Municipi: Sant Cugat del Vallès (Vallès Oc-
cidental).
Denominació: El Pinar de Nuestra Señora.
Codi: 08026075.
Ensenyaments i unitats concertades:

BATX: 2-2. USD: 2. CD: (1).

ANNEX 2

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Centre d’Estudis Catalunya.
Codi: 08036871.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 1. USD: 2. CD: (1).
CFPS 1651: 1-1. USD: 2. CD: (1).
CFPS 1658: 0. USD: 2. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Centre d’Estudis Politècnics.
Codi: 08032208.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1. USD: 1. CD: (1).
CFPM 0601: 1.
CFPS 0251: 1.
CFPS 0252: 2-2.
CFPS 0651: 2.
CFPS 2251: 2-2.
CFPS 2252: 2-2.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Comercial Català.
Codi: 08044909.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPS 0252: 1-1.
CFPS 1752: 1-1.
CFPS 2252: 0-1. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: El Clot.
Codi: 08009260.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPM 0802: 1-1.
CFPM 1402: 0-1.
CFPM 1902: 2-2.
CFPS 0551: 1-1.
CFPS 0651: 1.
CFPS 0751: 1-1.
CFPS 0752: 1-1.
CFPS 0753: 0-1.
CFPS 0851: 1-1.
CFPS 0852: 1-1.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 1452: 1-1.
CFPS 1453: 1-1.
CFPS 1661: 2-1.
CFPS 1951: 1-1.
CFPS 1952: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.
CFPS 2252: 0-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Roca.
Codi: 08044326.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 2.
CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0601: 1.
CFPM 0802: 1-1. USD: 1. CD: (1).
CFPM 1601: 2.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 0854: 1-1.
CFPS 1051: 1.
CFPS 1752: 2-2.
CFPS 1753: 1-1.
CFPS 2251: 1-1.
CFPS 2252: 1-1.

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sagrat Cor-Sarrià.
Codi: 08004717.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 1701: 1-0.
CFPS 0251: 0.
CFPS 1752: 2-2.
CFPS 1753: 1-1.

SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES).

Municipi: Badalona (Barcelonès).
Denominació: Llefià.
Codi: 08000712.

Ensenyaments i unitats concertades:
CFPM 0801: 1-1. USD: 2. CD: (1) i (2).
CFPM 0802: 1-1.
CFPM 2201: 1-1.
CFPS 0854: 1-1.

Municipi: Navàs (Bages).
Denominació: Diocesana.
Codi: 08022276.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPM 1901: 0-1. USD: 1. CD: (1).
CFPM 2201: 1-1.
CFPS 0252: 1-1.
CFPS 2251: 0-1. USD: 1. CD: (1).

Municipi: Sant Adrià de Besòs (Barcelonès).
Denominació: Amor de Déu.
Codi: 08025186.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 2201: 0-1. USD: 1. CD: (1).

SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA.

Municipi: la Seu d’Urgell (Alt Urgell).
Denominació: La Salle.
Codi: 25004152.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 0201: 1.
CFPM 0501: 1-1.
CFPM 0801: 1-1.
CFPS 0251: 0. USD: 1. CD: (1).
CFPS 0252: 1-1.

SERVEIS TERRITORIALS: VALLÈS
OCCIDENTAL.

Municipi: Terrassa (Vallès Occidental).
Denominació: Cingle.
Codi: 08032075.
Ensenyaments i unitats concertades:

CFPM 1601: 1. USD: 1. CD: (1).

(05.173.151)

RESOLUCIÓ EDC/2023/2005, de 23 de
juny, per la qual es disposa el trasllat de
domicili del col·legi d’educació infantil i pri-
mària Montbou, de Santa Margarida de
Montbui.

El col·legi d’educació infantil i primària
Montbou, de Santa Margarida de Montbui,
amb codi de centre 08028163, ha estat
ubicat provisionalment a l’edifici situat al c.
Paco Ramón, 2, de Santa Margarida de
Montbui (Anoia).

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 el col·legi d’educació infan-
til i primària Montbou, de Santa Margarida
de Montbui, amb codi de centre 08028163,
al c. Progrés, 57, de Santa Margarida de
Montbui (Anoia).

—2 El Serveis Territorials d’Educació al
Baix Llobregat-Anoia prendran les mesures
necessàries per a l’execució del que dispo-
sa aquesta Resolució.
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Barcelona, 23 de juny de 2005

Jordi Roca i Armengol
Director general de Centres Docents

(05.166.102)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDC/1400/2005, de 2 de maig, per la qual
es dicten instruccions relatives a la gestió
de la borsa de treball per prestar serveis
amb caràcter temporal com a personal in-
terí docent per al curs 2005-2006 (DOGC
núm. 4381, pàg. 13250, de 10.5.2005).

Havent observat errades al text original
català i castellà de l’esmentada Resolució,
tramès al DOGC i publicat al número 4381,
pàg. 13250, de 10.5.2005, se’n declara
l’oportuna correcció:

A la pàgina 13251, base 3.2.2, al segon
paràgraf, on diu:

“Aquesta situació també es contemplarà en
el cas d’una aspirant a substitucions, sense
nomenament, a la qual s’ofereixi una substi-
tució que no ultrapassi el 30 de juny de 2005
mentre es trobi en període d’infantament, de
manera que es computin com a serveis pres-
tats, exclusivament a l’efecte d’obtenció de
número d’ordre en la llista, el temps que resta
des del moment de l’oferiment fins a la fina-
lització del període d’infantament, però sense
que en cap cas puguin computar-se serveis
en data posterior al 30 de juny de 2005.”,

ha de dir:
“Aquesta situació també es contemplarà en

el cas d’una aspirant a substitucions, sense
nomenament, a la qual s’ofereixi una substi-
tució que no ultrapassi el 30 de juny de 2006
mentre es trobi en període d’infantament, de
manera que es computin com a serveis pres-
tats, exclusivament a l’efecte d’obtenció de
número d’ordre en la llista, el temps que resta
des del moment de l’oferiment fins a la fina-
lització del període d’infantament, però sense
que en cap cas puguin computar-se serveis
en data posterior al 30 de juny de 2006.”.

Barcelona, 14 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.160.219)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
EDC/1451/2005, de 9 de maig, per la qual
es convoquen les proves d’accés als ense-
nyaments superiors de disseny i es deter-
mina el procediment d’admissió per al curs
2005-2006 (DOGC núm. 4384, pàg. 13723,
de 13.5.2005).

Havent observat errades al text original de
l’esmentada Resolució, tramès al DOGC i pu-
bl icat al núm. 4384, pàg. 13723, de
13.5.2005, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 13725, article 16.2.b), on diu:
“Sigui major de 25 anys, en data 20 de

juny de 2005, sense el títol de batxiller.”,
ha de dir:

“Sigui major de 25 anys, o els compleixi
durant l’any 2005, sense el títol de batxiller.”.

A la pàgina 13726, annex 3, Centres, Ser-
veis Territorials a Barcelona II (Comarques),
on diu:

“Escola d’Art de Vic, codi 08035003.
”Especialitat: disseny de productes.
”Escola d’Art  Serra i  Abel la,  codi

08044077, de l’Hospitalet de Llobregat.
”Especialitat: disseny gràfic.”,

ha de dir:
“Escola d’Art de Vic, codi 08035003.
”Especialitat: disseny de productes.
”Escola d’Art  Serra i  Abel la,  codi

08044077, de l’Hospitalet de Llobregat.
”Especialitat: disseny gràfic.
”Escola d’Art  Pau Gargal lo,  codi

08001480, de Barcelona.
”Especialitat: disseny gràfic.”.

Barcelona, 15 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.166.013)

RESOLUCIÓ EDC/2047/2005, de 23 de
juny, per la qual s’adscriu l’aula pública de
formació d’adults de Ribera d’Ebre al Cen-
tre de Formació d’Adults Sebastià Juan
Arbó, d’Amposta.

Amb la finalitat de racionalitzar els recur-
sos humans i materials disponibles, i d’ade-
quar els ensenyaments a les necessitats
formatives existents;

Vist el Decret 282/2004, d’11 de maig, de
reestructuració parcial dels departaments
d’Educació i de Benestar i Família, per la qual
el Departament d’Educació assumeix les com-
petències i les funcions relatives als centres i
aules públics de formació permanent d’adults;

Atès el Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel
qual es regulen els centres de formació
d’adults;

En ús de les atribucions que em confe-
reix la normativa vigent,

Resolc:

—1 Adscriure l’aula pública de formació de
persones adultes de Ribera d’Ebre amb codi
de centre 43010311 (actualment ubicada a
la pl. Sant Roc, s/n, 43740 Mora d’Ebre), al
Centre de Formació d’Adults Sebastià Juan
Arbó, d’Amposta, amb el codi de centre
43008754 (ubicat al carrer Europa, 29,
43870 Amposta).

—2 El personal docent de l’aula pública
de Ribera d’Ebre quedarà adscrit al Centre
de Formació d’Adults Sebastià Juan Arbó,
d’Amposta, i mantindrà la seva situació ad-
ministrativa actual i prestarà els seus ser-
veis en l’aula pública de Ribera d’Ebre.

Contra aquesta Resolució, que no posa fi
a la via administrativa, es pot interposar un
recurs d’alçada davant la consellera d’Edu-
cació en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
d’acord amb el que estableixen els articles 114
i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,

sens perjudici de poder interposar qualsevol
altre recurs que es consideri oportú.

Barcelona, 23 de juny de 2005

Josep Francí i Carreté
Director general de Formació Professional
i Educació Permanent

(05.166.105)

RESOLUCIÓ EDC/2045/2005, de 15 de
juny, de nomenament de funcionaris per
ocupar diversos llocs de treball del Depar-
tament d’Educació (convocatòria de provi-
sió núm. EDC/010/05).

Vista la Resolució EDC/1284/2005, de 20
d’abril, de convocatòria per a la provisió, pel
sistema de lliure designació, de diversos
llocs de treball del Departament d’Educa-
ció (convocatòria de provisió núm. ED/010/
05, DOGC núm. 4373, de 28.4.2005);

Vistos els informes emesos pels caps de
les unitats dels llocs convocats, d’acord
amb el que preveu l’article 63 del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la refosa en un text únic dels pre-
ceptes de determinats textos legals vigents
a Catalunya en matèria de funció pública i
l’article 96 del Decret 123/1997, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament gene-
ral de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confe-
reix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya,

Resolc:

—1 Nomenar els funcionaris que s’esmen-
ten tot seguit per ocupar el lloc de treball
que en cada cas s’especifica:

Sra. Maria Serrahima Sugrañes, directo-
ra dels Serveis Territorials de Barcelona I
(ciutat).

Sra. Mercè Mateu Palau, subdirectora ge-
neral de Gestió Econòmica i Règim Interior.

Sr. Manel Camarasa Albesa, subdirector
general de Personal d’Administració i Serveis.

—2 Els funcionaris que es relacionen tot
seguit cessen dels llocs que en cada cas
s’indica amb motiu del nomenament resolt
al punt primer:

Sra. Maria Serrahima Sugrañes, de la
Secció de Serveis Educatius i Formació
Permanent.

Sra. Mercè Mateu Palau, del Servei de
Pressupostos i Gestió Financera.

—3 Els terminis de presa de possessió i
de cessament seran els que estableixen els
articles 75 i 76 del Decret 123/1997, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament ge-
neral de provisió de llocs de treball i promo-
ció professional dels funcionaris de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya.

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant la consellera
d’Educació, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 29 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, 15 de juny de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.173.113)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDC/1528/2005, d’11 de maig, per la qual
s’adjudiquen, amb caràcter definitiu, llocs
de treball docents de caràcter singular per
raó de l’aplicació del pla estratègic de cen-
tre (DOGC núm. 4390, pàg. 14878, de
24.5.2005).

Havent observat una errada en l’annex del
text original de l’esmentada Resolució, tra-
mès al DOGC i publicat al núm. 4390, pàg.
14878, de 24.5.2005, se’n detalla l’oportu-
na correcció:

A la pàgina 14880 es publica l’annex cor-
responent al cos de professors d’ensenya-
ment secundari. Erròniament s’hi relaciona
la senyora Ana Gou Juvinya, amb DNI
46673606M, com a definitiva adjudicatària
d’un lloc de treball de l’especialitat de Tec-
nologia a l’IES Josep Puig i Cadafalch, de
Mataró. Cal excloure-la de l’esmentat an-
nex ja que no va optar per ocupar la plaça
amb caràcter definitiu, sinó provisional,
d’acord amb el que disposa l’article 10.3 del
Decret 132/2001, de 29 de maig (DOGC
núm. 3401, d’1.6.2001).

Barcelona, 10 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.158.017)

EDICTE de 9 de juny de 2005, pel qual es
notifica l’inici d’ofici de l’expedient de ces-
sament d’activitats del centre docent privat
Sants, de Barcelona, amb número de codi
08037413.

En l’expedient de cessament d’activitats
del centre docent privat Sants, de Barcelona,
es va intentar notificar, en dates 2 de maig
de 2005 i 13 de maig de 2005, l’inici de l’ex-
pedient i el tràmit de vista i audiència a la
seva titular, Mercedes Sumalla Miret, al do-
micili del c. Daoiz i Velarde, 6, de Barcelona.
El servei de correus va retornar les notifica-

cions esmentades en dates 9 de maig de
2005 i 23 de maig de 2005, respectivament.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú es notifica a Mercedes
Sumalla Miret, l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat Sants, de Barcelona.

Als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’arti-
cle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències
dels Serveis Territorials a Barcelona I (ciu-
tat) (av. Paral·lel, 71, 1a planta, 08004
Barcelona) de dilluns a divendres, de 9 a 13
hores, perquè pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hà-
bils a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC, amb la prevenció
que, un cop transcorregut el termini esmen-
tat, l’expedient seguirà la seva tramitació.

Barcelona, 9 de juny de 2005

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

(05.153.086)

RESOLUCIÓ EDC/2062/2005, de 29 de
juny, de convocatòria per a la provisió, pel
sistema de lliure designació, de diversos càr-
recs de comandament de les inspeccions
territorials del Departament d’Educació.

D’acord amb el Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determi-
nats textos legals vigents a Catalunya en ma-
tèria de funció pública (DOGC núm. 2509,
de 3.11.1997); el Decret 266/2000, de 31 de
juliol, pel qual es regula la Inspecció d’Ense-
nyament, modificat pel Decret 148/2002, de
28 de maig; el Decret 123/1997, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament gene-
ral de provisió de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya (DOGC
núm. 2398, de 26.5.1997), i altres disposici-
ons complementàries;

Atès que s’ha de procedir al nomenament
de setze inspectors/es per a l’exercici tem-
poral de les funcions d’inspector en cap i
d’inspector en cap adjunt de les inspecci-
ons territorials dels serveis territorials del
Departament d’Educació;

De conformitat amb l’article 80 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organitza-
ció, procediment i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Aprovar la convocatòria per a la provisió,
pel sistema de lliure designació, dels càrrecs
de comandament de les inspeccions territo-
rials del Departament d’Educació que es

detallen a l’annex 2, d’acord amb les bases
que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

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 potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant la consellera
d’Educació, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva publicació al DOGC,
segons 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, 29 de juny de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Bases

—1 Càrrecs de comandament a proveir
Els càrrecs de comandament objecte de

provisió mitjançant aquesta convocatòria de
lliure designació són els que estableix l’ar-
ticle 7 del Decret 266/2000, de 31 de juliol,
pel qual es regula la Inspecció d’Ensenya-
ment, modificat pels articles 3 i 4 del Decret
148/2002, de 28 de maig, i que es detallen
a l’annex 2 de la resolució de convocatòria,
juntament amb la descripció de les seves
característiques, requisits i contingut funci-
onal. Els complements específics que els
corresponen són els aprovats per l’Acord de
Govern de 24 de desembre de 2001.

—2 Requisits de participació
2.1 Pot participar en aquesta convoca-

tòria el personal funcionari que compleix els
requisits i condicions que estableix l’article
7 del Decret 266/2000, de 31 de juliol,
modificat parcialment pels articles 3 i 4 del
Decret 148/2002, de 28 de maig, i els que
es determinen per a cada càrrec a l’annex
2 d’aquesta convocatòria.

2.1.1 No poden prendre part en la con-
vocatòria els funcionaris suspesos mentre
duri la situació de suspensió de funcions,
els traslladats de llocs de treball ni els des-
tituïts de càrrecs de comandament com a
conseqüència d’expedient disciplinari, men-
tre durin els efectes de la sanció.

2.1.2 Tampoc no poden participar-hi els
funcionaris que es trobin en una situació di-
ferent a la de servei actiu.

2.2 Els funcionaris amb discapacitats
participaran en igualtat de condicions que
la resta de participants sempre que puguin
desenvolupar les funcions dels càrrecs de
comandament a proveir.

2.3 Així mateix, per poder prendre part en
aquesta convocatòria cal posseir coneixe-
ments de llengua catalana equivalents o su-
periors al certificat de nivell de suficiència de
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català (C), d’acord amb les correspondències
que estableix l’Ordre PRE/228/2004, de 21
de juny, sobre els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixements de
català de la Secretaria de Política Lingüística.

En cas que els aspirants no acreditin do-
cumentalment l’esmentat nivell, l’òrgan con-
vocant o òrgan en qui delegui avaluarà mit-
jançant una prova els seus coneixements de
català en relació amb el càrrec de coman-
dament a proveir. No obstant l’anterior, res-
ten exempts de realitzar aquesta prova els
aspirants que hagin participat i obtingut
destinació en convocatòries anteriors de
concurs oposició, concurs específic de mè-
rits i capacitats o de lliure designació en què
hi hagués establerta una prova de català del
mateix nivell o superior al exigit a la convo-
catòria. En aquests casos, s’haurà d’adjun-
tar a la sol·licitud de participació la corres-
ponent acreditació documental.

2.4 Els requisits de participació s’han de
reunir en la data en què finalitza el termini
de presentació de sol·licituds que estableix
la base 3.1 d’aquesta convocatòria.

—3 Sol·licituds
3.1 Les sol·licituds per prendre part en

aquesta convocatòria s’han de presentar al
Registre general del Departament d’Educa-
ció, als serveis territorials, o per qualsevol
dels mitjans que autoritza l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
dins el termini de 15 dies hàbils comptadors
des de l’endemà de la data de publicació
d’aquesta Resolució al DOGC.

Les adreces són les següents:
Serveis Centrals del Departament d’Educa-

ció: Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona.
Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat):

av. Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona.
Serveis Territorials a Barcelona II (comar-

ques): c. Casp, núm. 15, 08010 Barcelona.
Serveis Territorials al Baix Llobregat-Ano-

ia: c. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant
Feliu de Llobregat.

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

Serveis Territorials a Girona: c. Ultònia, 13,
17002 Girona.

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

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

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

3.2 Les sol·licituds tindran caràcter vin-
culant per als aspirants i no s’admetran
renúncies a la participació en la convocatò-
ria un cop hagin transcorregut 10 dies hà-
bils des de l’acabament del termini de pre-
sentació de sol·licituds.

3.3 Els aspirants han d’adjuntar a la
sol·licitud de participació la corresponent
declaració de mèrits i capacitats que tinguin
relació amb el càrrec de comandament que
cal proveir, degudament especificats. Tant
la sol·licitud com la declaració de mèrits i
capacitats s’han de formalitzar segons els
models que estaran a disposició de les
persones interessades als serveis centrals
del Departament d’Educació i als serveis
territorials, les adreces dels quals han estat
ressenyades a la base 3.1 d’aquesta
convocatòria.

3.4 Els aspirants a què fa referència la
base 2.2 han d’adjuntar a la sol·licitud l’in-
forme que preveu l’article 81 del Decret 123/
1997, de 13 de maig.

Aquests candidats podran demanar en la
sol·licitud de participació l’adaptació de les
tasques i activitats del càrrec sol·licitat, sem-
pre que aquesta adaptació no comporti una
modificació exorbitant en el context de l’or-
ganització i no sigui incompatible amb el con-
tingut del càrrec i el servei públic a prestar.

3.5 Els aspirants han de consignar a la
sol·licitud de participació la denominació i
el codi del càrrec de comandament al qual
opten i, si es vol optar alhora per més d’un
càrrec, l’ordre de preferència.

—4 Informe previ al nomenament
El subdirector general de la Inspecció

d’Educació i el director/a dels Serveis Ter-
ritorials corresponent, d’acord amb el que
estableixen l’article 7 del Decret 266/2000,
de 31 de juliol, i l’article 96 del Decret 123/
1997, de 13 de maig, emetran informes
previs al nomenament dels inspectors/es en
cap, en relació amb el candidat que consi-
derin més adient, tenint en compte criteris
de mèrit i capacitat discrecionalment apre-
ciats. A aquests efectes es consideraran
l’experiència professional, la capacitat i la
idoneïtat dels candidats, d’acord amb la
descripció del càrrec que cal proveir que
consta a l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

Els directors dels serveis territorials cor-
responents, d’acord amb el que estableixen
l’article 7 del Decret 266/2000, de 31 de
juliol, i l’article 96 del Decret 123/1997, de
13 de maig, emetran informes previs al
nomenament dels inspectors/es en cap
adjunts, en relació amb el candidat que con-
siderin més adient, tenint en compte crite-
ris de mèrit i capacitat discrecionalment
apreciats. A aquests efectes es considera-
ran l’experiència professional, la capacitat i
la idoneïtat dels candidats, d’acord amb la
descripció del càrrec que cal proveir que
consta a l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

—5 Acreditació dels mèrits i capacitats
Els participants han d’acreditar documen-

talment els mèrits i capacitats que al·leguin
dins el termini de presentació de sol·licituds
que preveu la base 3.1 d’aquesta convoca-
tòria, sens perjudici que se’ls pugui dema-
nar els aclariments o les justificacions ne-
cessaris per a la seva verificació.

—6 Procediment
En general, les actuacions que requerei-

xin notificació als aspirants seran fetes pú-
bliques en els taulers d’anuncis del Depar-
tament, en les unitats indicades a la base
3.1 d’aquesta convocatòria.

—7 Termini de resolució
La convocatòria es resoldrà dins el termi-

ni màxim d’un mes a partir de l’endemà de
la finalització del termini de presentació de
sol·licituds.

—8 Resolució de la convocatòria
8.1 La resolució definitiva es publicarà

al DOGC mitjançant resolució de l’òrgan
convocant, que conclou el procés de provi-
sió. L’esmentada publicació iniciarà el còm-
put dels terminis de cessament i presa de
possessió en els càrrecs de comandament
en els termes que preveuen els articles 75
al 79 del Decret 123/1997, de 13 de maig.

8.2 Els inspectors/es en cap seran no-
menats per la consellera d’Educació i els ins-
pectors/es en cap adjunts pel secretari ge-
neral, per períodes de cinc anys renovables.

8.3 El càrrec de comandament obtingut
és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut
una altra destinació mitjançant convocatò-
ria pública realitzada en el mateix període
de temps, per incapacitat sobrevinguda, per
passar a una situació diferent a la d’actiu o
per causes excepcionals degudament jus-
tificades i apreciades per l’òrgan convocant.

ANNEX 2

Càrrecs de comandament als serveis terri-
torials

Codi del càrrec de comandament:

—1 Característiques del càrrec de coman-
dament

Nom del càrrec: inspector/a en cap.
Norma funcional: Decret 266/2000, de 31

de juliol, pel qual es regula la Inspecció d’En-
senyament (DOGC núm. 3200, de 8.8.2000),
modificat pel Decret 148/2002, de 28 de
maig (DOGC núm. 3652, de 7.6.2002).

Nivell: 26.
Complement específic: 2.124,98 euros.
Jornada/horari: normal.
Codi del lloc de treball: 08900036RTY.
Unitat directiva: Serveis Territorials a

Barcelona I (ciutat).
Localitat: Barcelona.
Codi del lloc de treball: 08900037RTY.
Unitat directiva: Serveis Territorials a

Barcelona II (comarques).
Localitat: Barcelona.
Codi del lloc de treball: 08900100RTY.
Unitat directiva: Serveis Territorials al Baix

Llobregat-Anoia.
Localitat: Sant Feliu de Llobregat.
Codi del lloc de treball: 08900444RTY.
Unitat directiva: Serveis Territorials al

Vallès Occidental.
Localitat: Sabadell.
Codi del lloc de treball: 17900007RTY.
Unitat directiva: Serveis Territorials a

Girona.
Localitat a Girona
Codi del lloc de treball: 25900007RTY.
Unitat directiva: Serveis Territorials a

Lleida.
Localitat: Lleida.
Codi del lloc de treball: 43900008RTY.
Unitat directiva: Serveis Territorials a

Tarragona.
Localitat: Tarragona.
Codi del lloc de treball: 43900243RTY.
Unitat directiva: Serveis Territorials a les

Terres de l’Ebre.
Localitat: Tortosa.

—2 Requisits de participació
Grup: A.
Cossos: funcionaris en actiu de la Inspec-

ció territorial, del cos d’inspectors d’Edu-
cació i del cos d’inspectors al servei de l’Ad-
ministració educativa, amb un mínim de
quatre anys d’experiència en l’exercici de la
funció inspectora.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Dirigir l’organització de la Inspecció terri-

torial i dels recursos humans i materials de
què disposa, sota la dependència orgànica
del director/a dels Serveis Territorials, i pla-
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nificar i coordinar les actuacions de la Ins-
pecció territorial en compliment de les fun-
cions d’assessorament, avaluació i control
dels centres docents i dels serveis educa-
tius d’acord amb les directrius de la Subdi-
recció General de la Inspecció.

3.2 Finalitats/funcions:
a) L’elaboració del pla de treball territori-

al de caràcter anual, en el marc del Pla di-
rector de la Inspecció d’Educació, i la pro-
posta de la seva aprovació al director/a dels
Serveis Territorials.

b) El seguiment i l’avaluació del pla de tre-
ball territorial.

c) La planificació i el seguiment de les
actuacions que s’han de dur a terme en l’as-
sessorament, avaluació i control dels cen-
tres docents i dels serveis educatius de l’àm-
bit territorial.

d) La determinació de les àrees geogràfi-
ques, la configuració dels equips d’inspec-
ció necessaris, d’acord amb la planificació i
l’ordenació escolar del territori, per coordi-
nar l’actuació dels inspectors i inspectores
de la Inspecció territorial i la formulació de
les corresponents propostes al director/a dels
Serveis Territorials.

e) La formulació al/a la director/a dels
Serveis Territorials de la proposta de nome-
nament de coordinadors territorials.

f) La determinació d’agrupaments de
centres i serveis educatius en cada àrea ge-
ogràfica.

g) L’assignació de centres docents i ser-
veis educatius als inspectors i inspectores
de la Inspecció territorial.

h) L’assessorament a la Subdirecció Gene-
ral de la Inspecció en la presa de decisions
relatives a la unificació de criteris i procedi-
ments que donin coherència a l’activitat glo-
bal de la Inspecció a Catalunya, com a mem-
bre de la comissió assessora de la Inspecció.

i) La formulació de propostes a la Subdi-
recció General de la Inspecció en relació
amb l’elaboració del pla director i amb els
plans i activitats de formació dels inspec-
tors i altres aspectes que afectin el funcio-
nament de la Inspecció territorial.

j) La col·laboració amb la Subdirecció Ge-
neral en l’elaboració d’estudis i propostes
de necessitats de recursos materials i de
plantilles de la Inspecció territorial.

k) La supervisió dels informes que eme-
tin els inspectors i inspectores de la Inspec-
ció territorial i la seva tramitació a l’òrgan
corresponent.

l) L’establiment de procediments per ga-
rantir el compliment de l’horari i la jornada
laboral dels inspectors i inspectores i el seu
seguiment.

m) La gestió o, si escau, la proposta al/a
la director/a dels serveis territorials de la con-
cessió de llicències, permisos i autoritzaci-
ons de modificació de l’horari habitual dels
inspectors i inspectores de la Inspecció ter-
ritorial que, d’acord amb el Decret legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, estiguin subordi-
nats a les necessitats del servei.

n) La designació dels inspectors tutors
per a cadascun dels funcionaris en pràcti-
ques adscrits a llocs de treball de la Inspec-
ció territorial.

o) La direcció del personal administratiu
adscrit a la Inspecció territorial.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
Elaborar el pla de treball i la memòria anual

de les actuacions de la Inspecció territorial.

Dissenyar plans d’actuació i coordinar les
intervencions de la Inspecció territorial en els
centres docents i en els serveis educatius.

Supervisar els informes emesos pels ins-
pectors i inspectores de la Inspecció terri-
torial.

Convocar i presidir les reunions de la Ins-
pecció territorial i de la comissió de coordi-
nació.

Participar en les reunions de la comissió
assessora de la Inspecció d’Educació.

Proposar a la Subdirecció General de la
Inspecció la planificació dels plans de for-
mació, perfeccionament i especialització
dels inspectors i inspectores.

Elaborar els informes preceptius en rela-
ció amb l’exercici professional dels funcio-
naris en pràctiques adscrits a llocs de tre-
ball de la Inspecció territorial.

Emetre els informes preceptius en relació
amb l’adscripció de funcionaris docents en
comissió de serveis a llocs vacants a la
Inspecció territorial.

Codi del càrrec de comandament:

—1 Característiques del càrrec de coman-
dament

Nom del càrrec: inspector en cap adjunt.
Norma funcional: Decret 266/2000, de 31

de juliol, pel qual es regula la Inspecció d’En-
senyament (DOGC núm. 3200, de 8.8.2000),
modificat pel Decret 148/2002, de 28 de
maig (DOGC núm. 3652, de 7.6.2002).

Nivell: 26.
Complement específic: 1.738,42 euros.
Jornada/horari: normal.
Codi del lloc de treball: 08900036RTR.
Unitat directiva: Serveis Territorials a

Barcelona I (ciutat).
Localitat: Barcelona.
Codi del lloc de treball: 08900037RTR.
Unitat directiva: Serveis Territorials a

Barcelona II (comarques).
Localitat: Barcelona.
Codi del lloc de treball: 08900100RTR.
Unitat directiva: Serveis Territorials al Baix

Llobregat-Anoia.
Localitat: Sant Feliu de Llobregat.
Codi del lloc de treball: 08900444RTR.
Unitat directiva: Serveis Territorials al

Vallès Occidental.
Localitat: Sabadell.
Codi del lloc de treball: 17900007RTR.
Unitat directiva: Serveis Territorials a

Girona.
Localitat: Girona.
Codi del lloc de treball: 25900007RTR.
Unitat directiva: Serveis Territorials a

Lleida.
Localitat: Lleida.
Codi del lloc de treball: 43900008RTR.
Unitat directiva: Serveis Territorials a Tarra-

gona.
Localitat: Tarragona.
Codi del lloc de treball: 43900243RTR.
Unitat directiva: Serveis Territorials a les

Terres de l’Ebre.
Localitat: Tortosa.

—2 Requisits de participació
Grup: A.
Cossos: funcionaris en actiu de la Inspec-

ció territorial, del cos d’inspectors d’Edu-
cació i del cos d’inspectors al servei de l’Ad-
ministració educativa, amb un mínim de tres
anys d’experiència en l’exercici de la funció
inspectora.

—3 Contingut funcional
3.1 Missió:
Col·laborar amb l’inspector en cap en el

desenvolupament de les finalitats/funcions i
tasques bàsiques o activitats que té atribu-
ïdes i en aquelles altres que aquest li delega.

3.2 Finalitats/funcions:
a) La col·laboració en l’elaboració, en el

marc del pla director, del pla de treball ter-
ritorial de caràcter anual i el seu seguiment
i avaluació.

b) La col·laboració en l’elaboració de la
memòria anual de l’activitat de la Inspecció
territorial.

c) La col·laboració en la planificació i el se-
guiment de les actuacions que s’han de dur
a terme en la supervisió del compliment de
la normativa vigent per part dels centres
docents i els serveis educatius, la participa-
ció de la comunitat escolar, la garantia dels
drets i deures dels seus integrants i la con-
secució dels objectius educatius i curriculars.

d) La col·laboració en la planificació i co-
ordinació de l’avaluació dels centres do-
cents del seu àmbit territorial.

e) La formulació de propostes i suggeri-
ments per a la definició de l’organització de
la Inspecció en el territori i del seu funcio-
nament, i en relació amb activitats de for-
mació i altres aspectes que afectin el funci-
onament de la Inspecció territorial.

f) La coordinació i el seguiment del tre-
ball a realitzar pel personal administratiu
adscrit a la Inspecció territorial.

g) L’exercici d’altres funcions de direcció
i coordinació de la Inspecció territorial que
l’inspector en cap li encomana.

3.3 Tasques bàsiques o activitats:
Elaborar propostes per dissenyar plans

d’actuació de la Inspecció territorial.
Col·laborar en l’elaboració del pla de tre-

ball territorial i la memòria anual de les ac-
tuacions de la Inspecció territorial.

Dissenyar protocols d’actuacions, instru-
ments de recollida d’informació i models es-
tandarditzats d’informes d’àmbit territorial.

Formular propostes en relació amb la pla-
nificació dels plans de formació, perfeccio-
nament i especialització dels inspectors i
inspectores.

Col·laborar en l’elaboració d’estudis i de
propostes de necessitats de recursos mate-
rials i de plantilles de la Inspecció territorial.

Supervisar les tasques realitzades pel per-
sonal administratiu adscrit a la Inspecció
territorial.

(05.179.073)

EDICTE de 30 de juny de 2005, pel qual es
notifica el plec de càrrecs formulat en la tra-
mitació de l’expedient disciplinari incoat per
resolució de 20 d’abril de 2005 al senyor
Jordi Sorribes Querol.

Atès que no ha estat possible notificar el
plec de càrrecs formulat en la tramitació de
l’expedient disciplinari incoat per resolució de
20 d’abril de 2005, del secretari general del
Departament d’Educació, al funcionari docent
senyor Jordi Sorribes Querol de Lleida, es
notifica a la persona interessada que, en apli-
cació del que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
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por la Llei 4/1999, de 13 de gener, el plec de
càrrecs és a la seva disposició a les oficines
de la Subdirecció General de la Inspecció de
Serveis del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, Via Augusta, 202-
226, planta 5B, 08021 Barcelona, de dilluns
a divendres en horari d’oficina.

Passats 10 dies, a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportu-
nes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 30 de juny de 2005

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(05.172.077)

EDICTE de 30 de juny de 2005, pel qual es
notifica la resolució de 9 de juny de 2005,
que acorda prorrogar la durada màxima de
l’expedient disciplinari incoat per la resolu-
ció de 25 de gener de 2005 al senyor Jordi
Sorribes Querol.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de la resolució de 9 de juny de
2005, del secretari general del Departament
d’Educació, dictada en la tramitació de l’ex-
pedient disciplinari incoat al funcionari docent
senyor Jordi Sorribes Querol, de Lleida, per la
resolució de 25 de gener de 2005, en aplica-
ció del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, del règim jurídic
de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, modificada por la
Llei 4/1999, de 13 de gener, es notifica a la
persona interessada que la resolució de 9 de
juny de 2005 ha prorrogat en quatre mesos,
la durada màxima de l’expedient tal i com
preveu l’article 51.2 del Reglament de règim
disciplinari de la funció pública de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya (Decret
243/1995, de 27 de juny).

La resolució esmentada és a la seva dis-
posició a les oficines de la Subdirecció Ge-
neral de la Inspecció de Serveis del Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, Via Augusta, 202-226, planta 5B,
08021 Barcelona, de dilluns a divendres en
horari d’oficina.

Barcelona, 30 de juny de 2005

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(05.180.126)

EDICTE d’1 de juliol de 2005, pel qual es
notifica la proposta de resolució de l’expe-
dient disciplinari incoat per la resolució de
25 de gener de 2005 al senyor Jordi Sorri-
bes Querol.

Atès que no ha estat possible notificar la
proposta de resolució de l’expedient disci-
plinari incoat per la resolució de 25 de gener
de 2005, del secretari general del Departa-
ment d’Educació, al funcionari docent senyor
Jordi Sorribes Querol, de Lleida, es notifica
a la persona interessada que, en aplicació
del que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/

1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del proce-
diment administratiu comú, modificada por
la Llei 4/1999, de 13 de gener, la proposta
de resolució és a la seva disposició a les ofi-
cines de la Subdirecció General de la Inspec-
ció de Serveis del Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, Via Augusta,
202-226, planta 5B, 08021 Barcelona, de di-
lluns a divendres en horari d’oficina.

Passats cinc dies, a comptar des de l’en-
demà de la publicació d’aquest Edicte al
DOGC, se seguiran les actuacions oportu-
nes d’acord amb la normativa vigent.

Barcelona, 1 de juliol de 2005

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(05.180.129)

RESOLUCIÓ EDC/2061/2005, de 23 de
juny, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre pri-
vat d’educació preescolar Narcís Monturi-
ol, de Figueres.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials
d’Educació pel titular del centre privat d’edu-
cació preescolar Narcís Monturiol, de Figue-
res, en petició d’ampliació d’unitats, 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, 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 la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre privat d’educació
preescolar Narcís Monturiol, de Figueres, per
ampliació d’unitats del nivell d’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’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públics i del proce-
diment administratiu comú.

Girona, 23 de juny de 2005

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

Joaquim Bosch i Codolà
Director dels Serveis Territorials a Girona

ANNEX

COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ

Serveis territorials: Girona
Municipi: Figueres.
Localitat: Figueres.
Núm. de codi: 17006988.
Denominació: Narcís Monturiol.
Adreça: c. Pere III, 48-50
Titular: Vergés Oriol, Irene.
NIF: 040419397W.

S’autoritza l’ampliació de 2 unitats d’edu-
cació preescolar, amb efectes a partir del
curs 2005-2006.

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: 6 unitats d’educa-

ció preescolar, amb capacitat per a 78 llocs
escolars.

(05.166.100)

DECRET 136/2005, de 5 de juliol, de ces-
sament de la senyora Montserrat Guri i
López com a directora general de Recursos
Humans.

De conformitat amb el que estableixen
l’article 71.g) de la Llei 3/1982, de 23 de
març, del Parlament, del President i del
Consell Executiu, i l’article 12.e) de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organitza-
ció, procediment i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, a
proposta de la consellera d’Educació i
d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
La senyora Montserrat Guri i López ces-

sa com a directora general de Recursos
Humans perquè passa a ocupar un altre
càrrec.

Barcelona, 5 de juliol de 2005

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.185.016)

DECRET 137/2005, de 5 de juliol, de nome-
nament de la senyora Montserrat Guri i López
com a directora general de Personal Docent.

De conformitat amb el que estableixen
l’article 71.g) de la Llei 3/1982, de 23 de
març, del Parlament, del President i del
Consell Executiu, i l’article 12.e) de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organitza-
ció, procediment i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, a
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proposta de la consellera d’Educació i
d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Es nomena la senyora Montserrat Guri i

López directora general de Personal Docent,
amb els deures i els drets inherents al càrrec.

Barcelona, 5 de juliol de 2005

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.185.018)

DECRET 138/2005, de 5 de juliol, de ces-
sament del senyor Jordi Roca i Armengol
com a director general de Centres Docents.

De conformitat amb el que estableixen
l’article 71.g) de la Llei 3/1982, de 23 de
març, del Parlament, del President i del
Consell Executiu, i l’article 12.e) de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organitza-
ció, procediment i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, a
proposta de la consellera d’Educació i
d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
El senyor Jordi Roca i Armengol cessa

com a director general de Centres Docents
perquè passa a ocupar un altre càrrec.

Barcelona, 5 de juliol de 2005

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.185.017)

DECRET 139/2005, de 5 de juliol, de nome-
nament del senyor Jordi Roca i Armengol com
a director general de Centres Educatius.

De conformitat amb el que estableixen
l’article 71.g) de la Llei 3/1982, de 23 de
març, del Parlament, del President i del
Consell Executiu, i l’article 12.e) de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organitza-
ció, procediment i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, a
proposta de la consellera d’Educació i
d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Es nomena el senyor Jordi Roca i Ar-

mengol director general de Centres Educa-
tius, amb els deures i els drets inherents al
càrrec.

Barcelona, 5 de juliol de 2005

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.185.019)

DECRET 140/2005, de 5 de juliol, 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.a), c) i h), i 6 de la Llei 25/1985, de
10 de desembre, dels consells escolars, a
sol·licitud de l’Associació de Joves Estudi-
ants de Catalunya, d’USOC Federació d’En-
senyament i de la Federació de Moviments
de Renovació Pedagògica de Catalunya, cal
procedir al cessament, al nomenament i a
la ratificació de diversos membres del Con-
sell 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’Educació i amb l’acord previ del
Govern,

Decreto:

Article 1
Les persones que s’indiquen cessen com

a membres del Consell Escolar de Ca-
talunya, en representació dels sectors se-
güents, i se’ls agraeixen els serveis pres-
tats:

Rosaura Aragonés i Boadas, en represen-
tació del sector professorat de l’àmbit no
universitari.

Òscar Pérez i Sellarés, en representació
del sector alumnat.

Article 2
Es nomenen les persones que s’indiquen

com a membres del Consell Escolar de
Catalunya, en representació dels sectors
següents:

Francesc Portalés i Claramonte, en repre-
sentació del sector professorat de l’àmbit
no universitari, amb efectes fins al 30 de juny
de 2009.

Lidia de Haro Vega, en representació del
sector alumnat, amb efectes fins al 7 de
març de 2008.

Article 3
La ratificació com a membre del Consell

Escolar de Catalunya, en representació del
sector moviments de mestres de renovació
pedagògica, de la senyora Isabel Muñoz
Moreno, amb efectes fins al 5 d’agost de
2009.

Barcelona, 5 de juliol de 2005

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.181.117)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de dos contractes 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: veure annex.
b) Termini d’execució: veure annex.

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

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

—4 Pressupost base de licitació: veure an-
nex.

—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista:
veure annex.

—7 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-

ta 3c.
c) Codi postal i localitat: 08021 Barcelona.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons 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’Educació.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Horari: de dilluns a 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 fax o telegrama
durant el mateix dia.

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

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

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

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

nalització del termini de presentació de pro-
posicions.

e) Hora: 10.30 hores.

—10 Despeses de l ’Anunci: l ’ import
d’aquest Anunci serà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
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—11 Pàgina web on hi ha la informació re-
lativa a la convocatòria i on es poden obtenir
els plecs: http://www.gencat.net/educacio.

Barcelona, 1 de juliol de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1
Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: (exp. 1110/05)

Obres de reforç estructural de bigues del
gimnàs i reparació finestres a l’institut d’edu-
cació secundària Joan Fuster de Barcelona
(Barcelonès).

b) Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost base de licitació: 401.552,01

euros (IVA inclòs)
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial: grup C complet

categoria E.

Obra núm. 2
Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: (exp. 1317/05)

Obres de reforma i adequació dels lavabos
de l’institut d’educació secundària Joaquim
Rubió i Ors de Sant Boi de Llobregat (Baix
Llobregat).

b) Termini d’execució: 2,5 mesos.
Pressupost base de licitació: 116.092,16

euros (IVA inclòs).
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup

C complet categoria A.

(05.182.020)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció de quatre contractes 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: vegeu annex.
b) Termini d’execució: vegeu annex.

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

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

—4 Pressupost base de licitació: vegeu
annex.

—5 Garanties
Definitiva: 4% de l’import d’adjudicació.

—6 Requisits específics del contractista:
vegeu annex.

—7 Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Servei de Gestió d’Inversions i

Contractacions.
b) Domicili: Via Augusta, 202-226, plan-

ta 3c.
c) Codi postal i localitat: 08021, Barcelona.
d) Telèfon: 93.400.69.00, ext. 3706.
e) Fax: 93.400.69.77.

—8 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 dies na-

turals comptats des de l’endemà de la pu-
blicació d’aquest Anunci al DOGC. Es fa
constar que si l’últim dia del termini és dis-
sabte o festiu, la presentació de proposici-
ons 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’Educació.
Domicili: Via Augusta, 202-226.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08021.
Horari: de dilluns a 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 fax o telegrama
durant el mateix dia.

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

e) Admissió de variants: només les que
facin referència a la reducció del 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: 10.30 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 obtenir
els plecs: http://www.gencat.net/educacio.

Barcelona, 4 de juliol de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX

Obra núm. 1
Objecte del contracte.

a) Descripció de l’objecte: obres d’am-
pliació i reforma del col·legi d’educació in-
fantil i primària Mestral de Vila-seca (Tarra-
gonès) (exp. 144/05).

b) Termini d’execució: 4 mesos.
Pressupost base de licitació: 125.053,52
euros (IVA inclòs).
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial: grup C complet,
categoria D.

Obra núm. 2
Objecte del contracte.

a) Descripció de l’objecte: obres d’instal·-
lació elèctrica i ascensor a la llar d’infants La
Quitxalla de Valls (Alt Camp) (exp. 143/05).

b) Termini d’execució: 2,5 mesos.
Pressupost base de licitació: 128.476,94
euros (IVA inclòs).
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial: grup C complet,
categoria D.

Obra núm. 3
Objecte del contracte.

a) Descripció de l’objecte: obres d’instal·la-
ció d’un ascensor l’institut d’educació secun-
dària Guillem Catà de Manresa (Bages) (exp.
1155/05).

b) Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost base de licitació: 78.354,51 eu-
ros (IVA inclòs).
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup C,
subgrup 4; grup J, subgrup 1, categoria A.

Obra núm. 4
Objecte del contracte.

a) Descripció de l’objecte: obres d’instal·la-
ció d’un ascensor a l’institut d’educació se-
cundària Sant Ramon de Cardona (Bages)
(exp. 1145/05).

b) Termini d’execució: 3 mesos.
Pressupost base de licitació: 73.008,21 eu-
ros (IVA inclòs).
Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial orientativa: grup C,
subgrup 4; grup J, subgrup 1, categoria A.

(05.182.080)

RESOLUCIÓ EDC/2092/2005, de 20 de
juny, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre do-
cent privat Escola Familiar Agrària Campjo-
liu, de l’Arboç.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del cen-
tre docent privat Escola Familiar Agrària
Campjoliu, en petició d’autorització de
modificació de l’autorització 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 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments escolars de règim gene-
ral; el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats, i el Reial decret 777/1998, de 30
d’abril, pel qual es regulen determinats as-
pectes de la formació professional en l’àm-
bit del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Escola Familiar Agrària Campjoliu, en els
termes que s’especif iquen en 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’Educació, en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la
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seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Tarragona, 20 de juny de 2005

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

Josep M. Pallàs i Guasch
Director dels Serveis Territorials a Tarragona

ANNEX

COMARCA DEL BAIX PENEDÈS

Serveis territorials: Tarragona.
Municipi: l’Arboç.
Localitat: l’Arboç.
Codi: 43006290.
Denominació: Escola Familiar Agrària Cam-
pjoliu.
Adreça: ctra. N-340, km 287.
Titular: Fundació Escoles Familiars Rurals
del Penedès, SL.
NIF: G43573450.

S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de formació professional següents: dos
grups del cicle formatiu de grau superior
d’administració, especialitat administració i
finances, amb capacitat per a 60 llocs es-
colars; un grup del cicle formatiu de grau
superior comerç i màrqueting, especialitat
gestió comercial i màrqueting, amb capaci-
tat per a 30 llocs escolars; i de dos grups
del cicle formatiu de grau superior informà-
tica, especialitat sistemes informàtics, amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
d’educació primària, amb 12 unitats, amb
capacitat per a 300 llocs escolars.
Composició del centre a l’inici del curs
2005-2006:
Autorització d’obertura:

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

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 4 unitats

del primer cicle, amb capacitat per a 120
llocs escolars, i 4 unitats del segon cicle,
amb capacitat per a 120 llocs escolars.

Batxillerat: 2 unitats de la modalitat d’hu-
manitats i ciències socials amb capacitat per
a 70 llocs escolars i 2 unitats de la moda-
litat de ciències de la naturalesa i de la salut,
amb capacitat per a 70 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:
Família comerç i màrqueting, cicle forma-

tiu comerç, 1 grup amb capacitat per a 30
llocs escolars. En cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars.

Família química, cicle formatiu laboratori,
1 grup amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars. En cap cas un grup no superarà els 30
llocs escolars.

Família activitats agràries, cicle formatiu
jardineria, 2 grups amb capacitat per a 60
llocs escolars. En cap cas un grup no supe-
rarà els 30 llocs escolars.

Família indústries alimentàries, cicle for-
matiu elaboració de vins i altres begudes, 1
grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 30 llocs
escolars.

Família administració, cicle formatiu ges-
tió administrativa, 1 grup amb capacitat per

a 30 llocs escolars. En cap cas un grup no
superarà els 30 llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Família comerç i màrqueting, cicle forma-

tiu comerç internacional, 2 grups amb ca-
pacitat per a 60 llocs escolars. En cap cas
un grup no superarà els 30 llocs escolars.

(05.171.018)

EDICTE de 17 de juny de 2005, mitjançant
el qual es sotmet a informació pública el
Projecte de decret sobre drets i deures de
l’alumnat i regulació de la convivència en els
centres docents de nivell no universitari de
Catalunya.

El Departament d’Educació està tramitant
l’elaboració del Projecte de decret sobre
drets i deures de l’alumnat i regulació de la
convivència en els centres docents de nivell
no universitari de Catalunya.

Amb la finalitat de donar participació als
ciutadans en el procés d’elaboració del
Projecte de decret esmentat se sotmet a
informació pública, d’acord amb el que dis-
posa l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14
de desembre, d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya, i l’article 86 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, durant el
termini de 20 dies hàbils comptadors des
de l’endemà de la data de publ icació
d’aquest Edicte al DOGC.

El Projecte de decret es pot examinar, en
hores d’oficina, a la seu central del Departa-
ment d’Educació (Via Augusta, 202-226,
08021 Barcelona) i als seus serveis territorials
de Barcelona I (ciutat) (Paral·lel, 71-73, 08004
Barcelona); Barcelona II (comarques) (Casp,
15, 08010 Barcelona); Baix Llobregat-Anoia
(Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de
Llobregat); Vallès Occidental (Marquès de Co-
millas, 67-69, 08202 Sabadell); Tarragona
(Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona); les Ter-
res de l’Ebre (c. Providència 5-9, 43500 Tor-
tosa), Lleida (Pica d’estats, 2, 25003 Lleida),
i a Girona (Ultònia, 13, 17002 Girona), o bé
consultant la pàgina web del Departament
d’Educació (http://www.gencat.net/educació),
per tal que els interessats el puguin examinar
i formular-hi les al·legacions que considerin
oportunes.

Barcelona, 17 de juny de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.167.068)

RESOLUCIÓ EDC/2108/2005, de 6 de ju-
liol, per la qual es complementa la Resolu-
ció EDC/1400/2005, de 2 de maig, per la
qual es dicten instruccions relatives a la
gestió de la borsa de treball per prestar ser-
veis amb caràcter temporal com a personal
interí docent per al curs 2005-2006.

El Departament d’Educació està tramitant
un projecte de decret de modificació del

Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la
regulació de la borsa de treball per prestar
serveis amb caràcter temporal com a perso-
nal interí docent que estableix les mesures
per impulsar i millorar les condicions labo-
rals del professorat interí i substitut recolli-
des al preacord sobre la millora de les condi-
cions laborals i retributives del professorat
interí, signat amb les organitzacions sindicals
Comissions Obreres i Federació de Treballa-
dors de l’Ensenyament de la Unió General
de Treballadors el 31 de gener de 2005.

Atès l’estat de tramitació d’aquesta dis-
posició, i per tal que en el curs es puguin
aplicar les millores de les condicions labo-
rals del professorat interí i substitut, amb el
benentès que la seva plena efectivitat es
produirà amb l’entrada en vigor del decret,

Resolc:

Dictar les instruccions següents que com-
plementen i modifiquen les instruccions rela-
tives a la gestió de la borsa de treball d’as-
pirants a cobrir places vacants i substitucions
en règim d’interinitat dels cossos docents no
universitaris per al curs 2005-2006, publica-
des a la Resolució EDC/1400/2005, de 2 de
maig (DOGC núm. 4381, de 10.5.2005):

—1 Publicació de la llista de professorat
interí o substitut que s’hagi acollit al prea-
cord sobre la millora de les condicions la-
borals i retributives del personal interí de 31
de gener de 2005.

El professorat interí o substitut que hagi
manifestat la seva voluntat d’acollir-se a l’es-
mentat preacord quan va emplenar el mo-
del de sol·licitud de destinació provisional
per al curs 2005-2006, de la manera que
preveu l’article 7 de la Resolució EDC/1385/
2005, de 2 de maig (DOGC núm. 4379, de
6.5.2005), sempre que reuneixin els requi-
sits d’antiguitat exigits i hagin presentat la
sol·licitud en els termes que es preveuen a
l’esmentat article 7, serà inclòs en l’annex
d’una resolució que es publicarà durant la
primera quinzena del mes de juliol als taulers
d’anuncis dels serveis territorials i a l’adreça
d’Internet http://www.gencat.net/educacio,
als efectes que, si no són nomenats inte-
rins en la resolució definitiva d’adjudicaci-
ons de destinacions del personal interí do-
cent (segons preveu l’apartat II.2.11 de
l’annex 1 de l’esmentada Resolució EDC/
1385/2005, de 2 de maig) els serveis terri-
torials els formalitzin un nomenament de
dotze mesos de durada per cobrir substitu-
cions durant el curs 2005-2006.

S’obrirà un termini de 5 dies hàbils per
presentar reclamacions contra l’esmentada
llista de professorat interí o substitut acollit
al preacord.

Finalitzat el termini de reclamacions es pu-
blicarà la relació definitiva de professors aco-
llits al preacord.

Durant la primera quinzena del mes
d’agost es publicarà als taulers d’anuncis
dels serveis territorials i a l’adreça d’Inter-
net http://www.gencat.net/educacio, la re-
lació de persones acollides al preacord que
no han obtingut destinació per al curs 2005-
2006 en el procés d’adjudicacions regulat
per la Resolució EDC/1400/2005, de 2 de
maig, fent constar les especialitats i els
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serveis territorials on la persona interessa-
da pot ser destinada.

—2 Assignació d’àmbit territorial d’adscrip-
ció preferent al professorat interí o substitut
acollit al preacord de 31 de gener de 2005.

Als efectes de participar en els actes pú-
blics d’adjudicacions d’interinitats i substitu-
cions, convocats per cadascun dels serveis
territorials, abans de l’1 de setembre de 2005,
la Direcció General de Personal Docent as-
signarà un únic àmbit territorial d’adscripció
preferent, tenint en compte els serveis territo-
rials demanats pels interessats a efectes de
cobrir substitucions, el servei territorial on va
prestar serveis el curs 2004-2005 i les dispo-
nibilitats de vacants i substitucions previstes
en el moment de l’assignació.

L’esmentada distribució territorial inicial del
personal interí o substitut acollit al preacord
es publicarà en els taulers d’anuncis de ca-
dascun dels serveis territorials i en l’adreça
d’Internet http://www.gencat.net/educacio al
menys amb una setmana d’antelació a les
convocatòries als actes públics d’adjudica-
ció de vacants i substitucions.

Una vegada realitzats els actes públics an-
teriors al dia 12 de setembre, els interessats
podran sol·licitar que els sigui modificat l’àm-
bit territorial preferent, en cas que no coin-
cideixi amb el primer servei territorial sol·licitat
en la instància de sol·licitud de destinació per
al curs 2005-2006. El canvi d’àmbit territo-
rial preferent només tindrà efectes una ve-
gada finalitzada la substitució que estiguin
cobrint i amb ocasió de vacant o substitució
en el nou àmbit territorial sol·licitat.

Els serveis territorials podran modificar
d’ofici, entre els demanats, l’àmbit territorial
d’adscripció preferent durant el curs 2005-
2006, en cas que no hi hagi vacants ni subs-
titucions que l’ interessat pugui ocupar
d’acord amb les especialitats demanades.

—3 Adjudicació de vacants d’interinitat i
confirmació en una substitució de reducció
de jornada.

Amb anterioritat als actes públics que se
celebraran no abans del 29 d’agost d’aquest
any, la Direcció General de Personal Docent
destinarà, amb els mateixos criteris i proce-
diment utilitzats en el procés d’adjudicaci-
ons de destinacions regulat per la Resolu-
ció EDC/1400/2005, de 2 de maig, el
professorat interí i substitut acollit al prea-
cord que no hagi estat encara destinat, amb
ocasió de les vacants que s’hagin produït
amb posterioritat a la resolució definitiva del
mes de juliol, sempre que el número de
vacants justifiqui aquesta destinació.

També amb anterioritat als actes públics
que se celebraran no abans del 29 d’agost,
la Direcció General de Personal Docent farà
pública la llista de substituts confirmats a la
mateixa destinació (especialitat, centre i
localitat) que l’ocupada el curs 2004-2005
per cobrir mitja dedicació, sempre que el
professor titular del lloc de treball mantingui
la llicència per reducció de jornada que va
gaudir el curs anterior i la seva destinació
en el curs 2005-2006 sigui la mateixa, tal
com preveu el darrer paràgraf del punt II.2.8
de l’annex 1 de l’esmentada Resolució EDC/
1385/2005, de 2 de maig.

—4 Actes públics d’adjudicació de va-
cants i substitucions de finals d’agost i fins
al començament del curs 2005-2006.

El professorat interí o substitut acollit al
preacord tindrà preferència per obtenir una
vacant o substitució per davant d’aquells
que, malgrat tenir el mínim d’anys de ser-
veis exigits, no han acceptat les condicions
previstes i no van demanar acollir-se al pre-
acord en les seves sol·licituds de destina-
ció o no han pogut acollir-s’hi, per no reunir
les condicions exigides.

En conseqüència, en els actes públics
d’adjudicacions de vacants o substitucions
que es facin des del 29 d’agost fins que
comenci el curs, cadascun dels serveis ter-
ritorials convocarà, de manera separada i
preferent, als que s’han acollit al preacord. A
continuació, en la mateixa o en diferent ses-
sió, les vacants i substitucions que no hagin
estat cobertes, s’oferiran al professorat de
la borsa que no hagi volgut o no hagi pogut
acollir-se al preacord. Tant en la primera fase
com en la segona, els aspirants s’ordenaran
segons el número del barem de la borsa.

—5 Gestió de l’assignació de diferents subs-
titucions al professorat nomenat per a tot el
curs 2005-2006, per a cobrir substitucions.

El personal acollit al preacord sobre la mi-
llora de les condicions laborals i retributives
del professorat interí, en cas de no haver estat
nomenat interí en les col·locacions de l’estiu,
tindrà un nomenament d’1 de setembre de
2005 a 31 d’agost de 2006 com a substitut.

Les condicions inicials d’aquest nomena-
ment, en allò que es refereix al cos docent,
nivell educatiu i jornada, no es podran modi-
ficar al llarg del curs escolar a petició de l’in-
teressat. Per necessitats del servei, els ser-
veis territorials podran oferir als interessats la
modificació d’alguna de les condicions, les
quals només podran ser modificades amb la
conformitat prèvia dels interessats.

Pel fet d’estar nomenats com a personal
substitut des del dia 1 de setembre de 2005
i fins al dia 31 d’agost de 2006, aquest
professorat no forma part de la borsa d’as-
pirants a substituts, i per tant, no se’ls pot
aplicar el punt 2 de la Resolució EDC/1400/
2005, de 2 de maig, sobre la gestió de la
llista d’aspirants a cobrir substitucions du-
rant el curs 2005-2006, ni tampoc els apar-
tats 5.1 i 5.2 de la mateixa Resolució.

Per tal que cadascun dels serveis territo-
rials pugui adscriure individualment a cada
professor acollit al preacord, en el moment
en què es prevegi que finalitzarà la substi-
tució assignada, s’hauran d’aplicar els se-
güents criteris:

a) Dintre de l’àmbit geogràfic de la pri-
mera comarca sol·licitada en la seva instàn-
cia de col·locació de l’estiu, els serveis ter-
ritorials destinaran d’ofici a cada substitut
acollit al preacord, i aplicant el principi d’efi-
ciència més gran, els assignaran les subs-
titucions de més duració prevista, dintre de
les disponibles en cada moment. Als efec-
tes que els serveis territorials coneguin les
seves preferències, les persones afectades
podran presentar un escrit en el qual prio-
ritzin els municipis de la comarca.

b) Només en cas que no hi hagi cap
substitució en aquest primer àmbit geogrà-
fic prioritari, els serveis territorials es posa-
ran en contacte amb l’interessat per tal que
pugui elegir d’entre les substitucions dispo-
nibles fora de la comarca demanada en pri-
mera preferència.

c) Finalment, i per al cas que no hi hagi
cap vacant ni substitució en el servei terri-
torial al qual està adscrit de manera prefe-
rent, es modificarà d’ofici aquest àmbit pre-
ferent, tenint en compte l’ordre de petició
de serveis territorials que va fer constar en
la instància de destinació de l’estiu i l’exis-
tència de vacants d’interinitat o substituci-
ons que pugui ocupar per les seves espe-
cialitats.

Durant el curs només es podran modifi-
car les peticions d’especialitats docents, i
l’ordre dels serveis territorials sol·licitats
durant el termini de 10 dies que s’obri du-
rant el mes de gener de 2006.

La comunicació, per part dels serveis ter-
ritorials, de l’assignació de les diferents
substitucions es portarà a terme, per cor-
reu electrònic, a l’interessat i als directors
dels dos centres, del que cessa i d’aquell al
qual s’incorpora i mitjançant els procedi-
ments que els serveis territorials considerin
oportuns.

En el supòsit que no s’hagi produït cap
vacant ni substitució els dies anterior als
actes públics setmanals d’adjudicacions
d’interinitats i substitucions per al personal
no acollit al preacord, al personal substitut
acollit al preacord se li oferiran les vacants
i substitucions previstes per als actes pú-
blics, amb preferència als substituts convo-
cats als esmentats actes públics. Si tam-
poc poden ser destinats d’aquesta manera,
els serveis territorials els modificaran l’àm-
bit d’adscripció preferent previst al punt 2
d’aquestes instruccions, i ho comunicaran
a l’interessat.

En cas de no rebre una nova destinació
per via telemàtica, els substituts amb no-
menament anual han de posar-se en con-
tacte amb els serveis territorials on estan
prestant serveis, l’endemà de finalitzar una
substitució, per tal d’obtenir una nova des-
tinació, seguint el procediment i els criteris
assenyalats en aquest punt.

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant la directo-
ra general de Personal Docent, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
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, 6 de juliol de 2005

Montserrat Guri i López
Directora general de Personal Docent

(05.186.140)
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EDICTE de 6 de juliol de 2005, pel qual es
notifica l’obertura del tràmit de vista en la
tramitació de l’expedient disciplinari incoat
per resolució de 8 de març de 2005 al se-
nyor Fernando Bueno Cortes.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació de l’obertura del tràmit de vista
en la tramitació de l’expedient disciplinari
incoat per resolució de 8 de març de 2005,
del secretari general del Departament d’Edu-
cació, a l’interí docent senyor Fernando
Bueno Cortes, de Barcelona, es notifica a
la persona interessada que, en aplicació del
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada por la Llei
4/1999, de 13 de gener, l’expedient esmen-
tat és a la seva disposició a les oficines de
la Subdirecció General de la Inspecció de
Serveis del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, Via Augusta, 202-
226, planta 5B, 08021 Barcelona, de dilluns
a divendres, en horari d’oficina.

Passats deu dies, a comptar de l’ende-
mà de la publicació d’aquest Edicte al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, se se-
guiran les actuacions oportunes d’acord
amb la normativa vigent.

Barcelona, 6 de juliol de 2005

Francesca Roget Paijà
Instructora de l’expedient

(05.186.143)

RESOLUCIÓ de 26 de juny, de modificació
de la Resolució de 15 de novembre de 2004,
per la qual s’aprova i es fa pública la llista
de concessió d’ajuts econòmics del Fons
d’acció social per al personal funcionari
docent no universitari dependent de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya,
corresponents a l’any 2003.

Per la Resolució de 15 de novembre de
2004 (Full de Disposicions i Actes Adminis-
tratius del Departament d’Educació, núm.
1028 del mes de novembre de 2004), es van
atorgar ajuts al personal docent no univer-
sitari.

A proposta de la Comissió d’Acció Social
del personal docent no universitari (CASD),
i resolts els recursos de reposició presen-
tats contra l’esmentada Resolució,

Resolc:

1. Modificar l’annex de la Resolució de
15 de novembre de 2004, en el sentit que
s’especifica en l’annex d’aquesta disposi-
ció.

2. Destinar un import de 8.857,65 euros
a càrrec de la partida pressupostària EN03
D/233000100/3134 del pressupost de 2005.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu competent, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació en el “Full de Disposicions i Ac-
tes Administratius del Departament d’Edu-
cació”, de conformitat amb allò que preveu
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Conten-
ciosa Administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs con-
tenciós administratiu, davant la directora ge-
neral de Recursos Humans, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva publi-
cació en el “Full de Disposicions i Actes Ad-
ministratius del Departament d’Educació”,
segons allò que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 26 de juny de 2005

Montserrat Guri i López
Directora general de Recursos Humans

ANNEX

Resolució definitiva de les sol·licituds admeses i excloses. Any: 2003

Serveis Territorials: Barcelona-I Ciutat

A la pàgina 9, on diu:

043429697 Q Bayot Ortiz , Sira 360 Aj. llar d’infants 14
Hi manca NIF pare/mare no sol.licitant

Ha de dir:
043429697 Q Bayot Ortiz , Sira 360 Aj. llar d’infants 14 587,30

Serveis territorials: Barcelona-II (Comarques)

A la pàgina 58, on diu:
043427640 Y Araguas Reverter , Margarita Marta 360 Aj. natalicis adopcions 1

Hi manca NIF pare/mare no sol.licitant

Ha de dir:
043427640 Y Araguas Reverter , Margarita Marta 360 Aj. natalicis adopcions 1 251,00

A la pàgina 70, on diu:
046537629 G Carrion Abellan , M. Dolores 360 Aj.odontològic 1

Despesa justificada inferior al mínim
Aj. colònies d’esplai 1 50,94

Ha de dir:
046537629 G Carrion Abellan , M. Dolores 360 Aj.odontològic 1

Despesa justificada inferior al mínim
Aj. colònies d’esplai 1 50,94
Aj. natalicis adopció 1 251,00

A la pàgina 84, on diu:
006925556 A Fernandez Sanchez , Fco. Marcelin 360 Aj. estudis universitaris 2

Hi manca NIF pare/mare no sol.licitant

Ha de dir:
006925556 A Fernandez Sanchez , Fco. Marcelin 360 Aj. estudis universitaris 2 501,40

A la pàgina 89, on diu:
040954892 B Garcia Rodriguez , María Pilar 360 Aj. ascendents depend. 1

Hi manca informe o diagnòstic mèdic
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Ha de dir:
040954892 B Garcia Rodriguez , María Pilar 360 Aj. ascendents depend. 1 364,00

A la pàgina 91, on diu:
018434110 R Gil Moreno , Pilar 360 Aj. pròtesis 1 56,41

Aj. llar d’infants 4 103,00

Ha de dir:
018434110 R Gil Moreno , Pilar 360 Aj. pròtesis 1 56,41

Aj. llar d’infants 4 103,00
Aj. natalicis adopció 1 251,00

On diu:

038506846 Q Giraldo Castilla , Dolores 360 Aj.odontològic 1 140,63

Ha de dir:
038506846 Q Giraldo Castilla , Dolores 360 Aj.odontològic 1 140,63

Aj. natalicis adopció 1 251,00

A la pàgina 101, on diu:
034576305 Z Losada Nistal , Rosa 360 Aj. pròtesis 1 71,28

Aj. estudis universitaris 1
Hi manca matrícula curs 2003/2004

Ha de dir:
034576305 Z Losada Nistal , Rosa 360 Aj. pròtesis 1 71,28

Aj. estudis universitaris 1 250,70

A la pàgina 111, on diu:
037278722 T Montoriol Noelle , Montserrat 360 Aj. colònies d’esplai 2 101,88

Ha de dir:
037278722 T Montoriol Noelle , Montserrat 360 Aj.ortodòncia 1 300,92

Aj. colònies d’esplai 2 101,88

A la pàgina 113, on diu:
036979049 V Navarro Melendo , Maria Carmen 360 Aj. ortodòncia 1 166,71

Aj. foniatria 1
Beneficiari sense dret a l’ajut
Prestació no inclosa en la convocatòria

Aj. colònies d’esplai 1
Prestació no inclosa en la convocatòria
Factura o rebut sense durada de l’estada

Ha de dir:
036979049 V Navarro Melendo , Maria Carmen 360 Aj. ortodòncia 1 166,71

Aj. foniatria 1 89,12
Aj. colònies d’esplai 1

Prestació no inclosa en la convocatòria
Factura o rebut sense durada de l’estada

A la pàgina 113, on diu:
038167865 D Navarro Millares , Angels 360 Aj.odontològic 1

Despesa justificada inferior al mínim
Aj. excepcional 1
Despesa justificada inferior al mínim

Ha de dir:
038167865 D Navarro Millares , Angels 360 Aj.odontològic 1 150,94

Aj. excepcional 1
Despesa justificada inferior al mínim

A la pàgina 130, on diu:
035043809 C Roses Bel , Marta 360 Aj.odontològic 1 101,03

Aj. ortodòncia 1 171,18
Aj. psicoteràpia i caa. 1 121,63
Aj. colònies d’esplai 1

Prestació no inclosa en la convocatòria

Ha de dir:
035043809 C Roses Bel , Marta 360 Aj.odontològic 1 101,03

Aj. ortodòncia 1 171,18
Aj. psicoteràpia i caa. 1 121,63
Aj. colònies d’esplai 1 50,94

A la pàgina 144, on diu:
046618301 S Valera Escobar , Maria Catalina 216 Aj. natalicis adopcions 1 251,00

Aj. llar d’infants 6
Fet causant no corresponent a l’any 2003
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Ha de dir:
046618301 S Valera Escobar , Maria Catalina 216 Aj. natalicis adopcions 1 251,00

Aj. llar d’infants 6 251,70

Serveis Territorials: Baix Llobregat-Anoia

A la pàginq 168, on diu:
037681624 B Giralt Da Conceiçao , Lluïsa Maria 360 Aj. colònies d’esplai 1 50,94

Aj. estudis universitaris 1
Despesa justificada inferior al mínim

Ha de dir:
037681624 B Giralt Da Conceiçao , Lluïsa Maria 360 Aj. colònies d’esplai 1 50,94

Aj. estudis universitaris 1 250,70

A la pàgina 195, on diu:
036957439 G Valdelvira Aguilera , Josefa 360 Acció social 2003 1

Hi manca la signatura
Aj. psicoteràpia i caa. 1

Ha de dir:
036957439 G Valdelvira Aguilera , Josefa 360 Aj. psicoteràpia i caa. 1 868,16

A la pàgina 196, on diu:
043404392 B Vilaregut Bravo , Lazaro 360 Aj. reducció diòptries 1

Beneficiari sense dret a l’ajut
Aj. llar d’infants 11 461,45

Ha de dir:
043404392 B Vilaregut Bravo , Lazaro 360 Aj. reducció diòptries 1

Beneficiari sense dret a l’ajut
Aj. llar d’infants 22 922,90

Serveis Territorials: Vallès Occidental

A la pàgina 200, on diu:
039163646 M Asensio Fuste , Maria Montserra 167 Aj. ascendents depend. 1

Hi manca informe o diagnòstic mèdic
Aj.odontològic 1 166,95
Aj. pròtesis 1 69,20
Aj. natalicis adopcions 1 165,66
Aj. llar d’infants 7 193,81
Aj. colònies d’esplai 2 67,24
Aj. excepcional 1

Despesa justificada inferior al mínim

Ha de dir:
039163646 M Asensio Fuste , Maria Montserra 167 Aj. ascendents depend. 1 364,00

Aj.odontològic 1 166,95
Aj. pròtesis 1 69,20
Aj. natalicis adopcions 1 165,66
Aj. llar d’infants 7 193,81
Aj. colònies d’esplai 2 67,24
Aj. excepcional 1

Despesa justificada inferior al mínim

A la pàgina 209, on diu:
039136661 E Domenech Tomasa , Maria Asuncion 360 Aj. pròtesis 1 42,75

Aj. colònies d’esplai 1 50,94
Aj. estudis universitaris 1 250,70

Ha de dir:
039136661 E Domenech Tomasa , Maria Asuncion 360 Aj. pròtesis 1 42,75

Aj. colònies d’esplai 1 50,94
Aj. estudis universitaris 2 501,40

A la pàgina 216, on diu:
030058654 T Gomez Gomez , Lazaro 360 Aj. estudis universitaris 1 250,70

Ha de dir:
030058654 T Gomez Gomez , Lazaro 360 Aj. estudis universitaris 2 501,40

A la pàgina 225, on diu:
034742317 N Morante Fernandez , Maria Jose 360 Aj. llar d’infants 7

Hi manca NIF pare/mare no sol.licitant

Ha de dir:
034742317 N Morante Fernandez , Maria Jose 360 Aj. llar d’infants 7 293,65
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A la pàgina 237, on diu:
036924918 M Senabre Casan , Maria Dolors 360 Aj. ortodòncia 1

Hi manca llibre de família o equivalent
Aj. colònies d’esplai 2

Hi manca llibre de família o equivalent
Aj. estudis universitaris 1

Fotocòpia llibre de família incompleta

Ha de dir:
036924918 M Senabre Casan , Maria Dolors 360 Aj. ortodòncia 1 124,14

Aj. colònies d’esplai 2 101,88
Aj. estudis universitaris 1 250,70

Serveis Territorials: Lleida

A la pàgina 299, on diu:
040795794 G Gros Auberni , Ignacio 360 Aj. disminuïts 65% 1

Hi manca compulsar documentació
Aj. pròtesis 1 66,43

Ha de dir:
040795794 G Gros Auberni , Ignacio 360 Aj. disminuïts 65% 1 626,00

Aj. pròtesis 1 66,43

Serveis Territorials: Tarragona

A la pàgina 333, on diu:
077098366 C Guardia Lluch , Gloria 360 Aj. natalicis adopcions 1

Hi manca compulsar documentació
Aj. llar d’infants 11

Hi manca compulsar documentació

Ha de dir:
077098366 C Guardia Lluch , Gloria 360 Aj. natalicis adopcions 1 251,00

Aj. llar d’infants 11 461,45

A la pàgina 335, on diu:
039635045 L Labata Larraz , M.Teresa 360 Aj. ortodòncia 1 220,19

Aj. estudis universitaris 1
Hi manca matrícula curs 2003/2004

Ha de dir:
039635045 L Labata Larraz , M.Teresa 360 Aj. ortodòncia 1 220,19

Aj. estudis universitaris 1 250,70

A la pàgina 338, on diu:
039653523 M Martorell Coca , Joan 360 Aj. estudis universitaris 2

Fotocòpia llibre de família incompleta

Ha de dir:
039653523 M Martorell Coca , Joan 360 Aj. estudis universitaris 2 501,40


