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RESOLUCIÓ EDC/2405/2005, de 28 de ju-
liol, de convocatòria de concurs de canvi de
destinació per a la provisió de llocs de tre-
ball de personal laboral fix del Departament
d’Educació.

Atès el que estableixen el VI Conveni
col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del per-
sonal laboral de la Generalitat de Catalunya,
el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’ac-
cés a la funció pública de persones amb
discapacitat i dels equips de valoració mul-
tiprofessional, i altra normativa d’aplicació;

Vista la Resolució EDC/3170/2004, de
15 de desembre, per la qual s’aproven les
plantilles de personal docent dels centres
docents públics dependents del Departa-
ment d’Educació per al curs 2004-2005
(DOGC núm. 4268, de 25.11.2004);

Vist que la Intervenció Delegada del De-
partament ha dut a terme el tràmit corres-
ponent;

Vist que la Direcció General de la Funció
Pública ha emès l’informe previ preceptiu;

Vist que s’ha dut a terme el que disposa
la normativa quant als drets que, en aques-
ta matèria corresponen als representants
dels treballadors;

En ús de les competències que m’atribu-
eix la normativa vigent,

Resolc:

Article 1
Convocar concurs de canvi de destina-

ció per a la provisió dels llocs de treball de
personal laboral fix del Departament d’Edu-
cació de la Generalitat de Catalunya, que
es detallen a l’annex 2, d’acord amb les
bases que figuren a l’annex 1 d’aquesta Re-
solució.

Article 2
Contra aquesta Resolució i les seves

bases, que exhaureixen la via administrati-
va, els interessats poden formular reclama-
ció administrativa prèvia a la via laboral
davant el/la secretari/ària general d’aquest
Departament en el termini de 20 dies a
comptar des de l’endemà de la seva publi-
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cació al Diari Oficial de la Generalitats de
Catalunya.

Denegada la reclamació o transcorregut
un mes sense notificació de la resolució, la
persona interessada pot interposar, en el
termini de dos mesos, demanda davant la
jurisdicció social, d’acord amb el que pre-
veu l’article 125.2 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, en concordança amb l’ar-
ticle 69 de la Llei de procediment laboral.

Així mateix, contra els actes que es deri-
vin de l’actuació de l’òrgan tècnic d’avalu-
ació, els interessats poden formular recla-
macions davant el secretari general del
Departament en el termini de quinze dies a
comptar a partir de l’endemà de la notifica-
ció o exposició de l’acte corresponent.

Igualment, els interessats poden interpo-
sar qualsevol altre reclamació o recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos legítims.

Barcelona, 28 de juliol de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

ANNEX 1

Bases

—1 Llocs de treball objecte de la con-
vocatòria

Es convoca concurs de canvi de desti-
nació per a la provisió dels llocs de treball
del Departament d’Educació de la Gene-
ralitat de Catalunya que figuren a l’annex
2 d’aquesta Resolució.

Aquests llocs de treball s’inclouen dintre
de l’àrea educativo-cultural de les àrees de
funcions que figuren a l’annex 7 del VI
Conveni col·lectiu únic de personal laboral
de la Generalitat de Catalunya.

—2 Participants
2.1 Pot prendre part en aquest con-

curs de canvi de destinació el personal
laboral fix de l’Administració de la Gene-
ralitat, dins l’àmbit d’aplicació que esta-
bleix l’article 2 del VI Conveni col·lectiu
únic de personal laboral de la Generalitat
de Catalunya, que es trobi en situació
d’actiu o d’excedència voluntària i que re-
uneixi els requisits que s’especifiquen en
la base 3 i a la relació de llocs de treball.

2.2 Els treballadors excedents que, en
el moment d’aquesta convocatòria, tinguin
pendent la resolució d’una sol·licitud de
reingrés, hauran de participar-hi necessà-
riament, sempre i quan els llocs convocats
siguin d’igual o similar categoria professio-
nal.

Per categoria similar, s’entén aquella in-
closa dins el mateix grup retributiu que,
pel contingut tècnic de les seves funcions,
pugui ser desenvolupat amb eficàcia pel
treballador que en té una altra, atès el seu
nivell d’aptitud i habilitats. Aquest reingrés
comportarà l’adequació a la nova catego-
ria professional.

2.3 El personal laboral fix amb disca-
pacitats pot participar en igualtat de con-
dicions que la resta de concursants sem-

pre que puguin desenvolupar les funcions
dels llocs de treball sol·licitats.

—3 Requisits
3.1 Pot prendre part el personal labo-

ral fix en situació d’actiu o en situació d’ex-
cedència voluntària que hagi sol·licitat el
reingrés o el sol·liciti mitjançant aquesta
convocatòria, d’acord amb el que establei-
xen els articles 23.2 i 49.1 del VI Conveni
col·lectiu únic de personal laboral de la
Generalitat de Catalunya, i sempre que
reuneixin les condicions establertes per
poder-hi reingressar.

3.2 Les modalitats per les quals hi po-
den participar són les següents:

Trasllat: a places de la mateixa categoria
i, si n’hi ha, especialitat, de les que s’espe-
cifiquen a l’annex 2.

Canvi a categories englobades dins l’àrea
de funcions: a places de diferent categoria
i, si n’hi ha, especialitat, dins la mateixa àrea
de funcions.

Canvi a categories englobades fora de
l’àrea de funcions: A places de diferent
categoria i, si n’hi ha, especialitat, d’una altra
àrea de funcions, sempre que aquestes
places siguin del mateix grup professional
des del qual es concursi o del grup professi-
onal immediatament superior i es disposi de
la titulació adient.

3.3 Per tal que els treballadors en actiu
puguin participar en aquesta convocatòria,
ha d’haver transcorregut un període de dos
anys de treball efectiu en l’últim lloc de
destinació obtingut per la mateixa modali-
tat.

3.4 Els requisits de participació s’han de
reunir en la data de la publicació de la con-
vocatòria al Diari Oficial de la Generalitats
de Catalunya.

3.5 D’acord amb el que estableix l’arti-
cle 23.2 del VI Conveni col·lectiu únic de per-
sonal laboral de la Generalitat de Catalunya
no podran participar en la modalitat de canvi
per ascens, mentre duri el compliment de la
sanció, els treballadors que hagin estat
sancionats amb la suspensió del dret a
concórrer a proves selectives o concurs
d’ascens per un període d’un o dos anys
com autors o responsables d’una falta de
caràcter greu o amb la sanció d’inhabilita-
ció per a l’ascens per un període de dos a
sis anys com autors-responsables d’una
falta de caràcter molt greu.

—4 Mèrits i capacitats
La valoració dels diferents mèrits i capa-

citats per a l’adjudicació dels llocs de tre-
ball s’efectuarà d’acord amb el que preveu
l’article 23.2 del VI Conveni col·lectiu únic
del personal laboral de la Generalitat de
Catalunya, fins a un màxim de 100 punts, i
d’acord amb els conceptes següents:

4.1 Capacitats professionals.
L’experiència i la capacitat professionals

es valoraran fins a 70 punts, d’acord amb
el barem següent:

4.1.1 Per l’experiència en el desenvolu-
pament de funcions iguals o similars de
l’àrea corresponent, s’atorgaran fins a 30
punts, d’acord amb el barem següent:

a) Per l’experiència en el desenvolupa-
ment de funcions iguals de l’àrea correspo-
nent, a raó de 2 punts per any de serveis.

b) Per l’experiència en el desenvolupa-
ment de funcions similars de l’àrea corres-
ponent, a raó de 1 punt per any de serveis.

A efectes del còmput d’aquest mèrit,
s’estimaran les fraccions inferiors a l’any,
però no les inferiors a un mes.

4.1.2 Per valorar les capacitats i aptituds
que garanteixin la idoneïtat respecte de la
missió, les tasques i les responsabilitats dels
llocs convocats, s’atorgaran fins a 40 punts,
en funció de la seva acreditació mitjançant
la realització d’una prova professional.

L’acreditació del grau d’idoneïtat mitjan-
çant la realització de la prova és obligatòria
per als candidats que optin per un lloc de
treball de diferent grup, subgrup, categoria
i/o especialitat del que actualment ocupen.

Restaran, en canvi, exempts de realitzar
aquesta prova i obtindran directament els
40 punts, els candidats que, per trasllat o
reingrés, optin per un lloc de treball del seu
mateix grup, subgrup, categoria i/o espe-
cialitat.

4.2 Titulacions acadèmiques.
Les titulacions acadèmiques rellevants per

al lloc de treball a proveir es valoraran fins
a un màxim de 5 punts.

No es valoren les titulacions acadèmi-
ques exigides com a requisit excloent per
participar-hi, ni les que siguin necessàries
per assolir la titulació exigida en la convo-
catòria, com tampoc les que siguin neces-
sàries per assolir-ne altres de nivell supe-
rior que s’al·leguin com a mèrit.

4.3 Formació i perfeccionament.
4.3.1 Es valoren exclusivament els cur-

sos de formació i/o perfeccionament que
versin directament sobre matèries relacio-
nades amb les tasques pròpies del lloc de
treball convocat, en funció de la dificultat,
la durada, els programes i l’existència de
proves qualificadores, fins a un màxim de
10 punts.

Es tindran en especial consideració els co-
neixements que consten en l’apartat de for-
mació específica de l’annex 2 d’aquesta con-
vocatòria per a determinats llocs de treball.

4.3.2 Amb els mateixos criteris, i dins de
la mateixa puntuació, es valoraran les pu-
blicacions, concerts i espectacles i l’activi-
tat docent desenvolupada pels aspirants.

4.4 Coneixement de la llengua catalana.
El coneixement de la llengua catalana es

valorarà fins a 5 punts, d’acord amb el
barem següent:

Es valorarà el certificat de nivell superi-
or de català (D) de la Secretaria de Polí-
tica Lingüística o equivalent amb 5 punts.

En tot cas, per a la valoració d’aquest
mèrit, es tindrà en consideració el nivell
de coneixement de la llengua catalana que
consta a l’apartat 3 de l’annex 2.

No es valorarà la possessió d’un deter-
minat nivell de català quan aquest s’es-
tableixi com a requisit indispensable per
participar-hi.

Les equivalències als esmentats nivells
s’establiran segons el que disposen el
Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre
avaluació i certificació de coneixements de
català, i l’Ordre PRE/228/2004, de 21 de
juny, sobre els títols, diplomes i certificats
equivalents als certificats de coneixement
de català de la Secretaria de Política Lin-
güística.
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4.5 Antiguitat.
L’antiguitat a l’Administració pública es

valora per anys de servei fins a 5 punts,
d’acord amb el barem següent:

4.5.1 Per serveis prestats en llocs de
treball del mateix grup i categoria profes-
sional que els del lloc sol·licitat, a raó d’1
punt per any.

4.5.2 Per serveis prestats en llocs de
treball de diferent grup i categoria profes-
sional que els del lloc sol·licitat, a raó de
0,50 punts per any.

A efectes del còmput d’aquest mèrit es
poden fraccionar els anys per mesos però
no s’estimaran les fraccions inferiors a un
mes.

4.6 Altres mèrits i capacitats.
Es valoraran fins a un màxim de 5 punts,

les circumstàncies següents:
4.6.1 Destinació prèvia del cònjuge o

de l’altre membre d’una unió estable de
parella:

Es valora fins a un màxim de 2 punts,
la destinació prèvia del cònjuge o de l’al-
tre membre d’una unió estable de pare-
l la, si també treballa a l’Administració
pública, obtinguda mitjançant convoca-
tòria pública en la localitat on sigui el lloc
o els llocs sol·licitats, sempre que s’hi ac-
cedeixi des d’una localitat diferent.

4.6.2 Les circumstàncies personals ex-
cepcionals acreditades documentalment,
quan suposin condicions desfavorables pel
treballador no previstes en altres mèrits, es
valoren, d’acord amb criteris objectius, fins
a 3 punts.

4.7 Els mèrits i capacitats s’han de re-
ferir a la data de publicació d’aquesta con-
vocatòria al Diari Oficial de la Generalitats
de Catalunya, i només es tindran en comp-
te els al·legats i justificats documentalment
dins el termini de presentació de sol·licituds,
sens perjudici de la utilització de les tècni-
ques d’acreditació a què fa referència la
base 4.1.2.

—5 Puntuació mínima
5.1 Per a l’adjudicació de vacants, els

concursants han d’assolir una puntuació mí-
nima de 50 punts.

5.2 No s’exigirà puntuació mínima per
a l’adjudicació de vacants als concursants
que vulguin realitzar un canvi de destinació
o reingrés a un lloc de treball del mateix
grup, subgrup, categoria i, si s’escau, es-
pecialitat que la que pertanyen.

—6 Acreditació dels mèrits i capacitats
6.1 Els concursants han d’acreditar do-

cumentalment els mèrits i les capacitats
que al·leguin mitjançant els sistemes que
s’esmenten tot seguit, sens perjudici que
l’òrgan tècnic d’avaluació els pugui dema-
nar els aclariments o les justificacions ne-
cessaris per a la seva verificació.

6.1.1 S’acreditaran mitjançant certificat,
referit a la data de publicació de la present
convocatòria al Diari Oficial de la Genera-
litats de Catalunya, de l’òrgan competent
en matèria de personal de l’empresa, de-
partament o de l’Administració pública on
es presti o s’hagin prestat els serveis, l’ex-
periència a què es refereix la base 4.1.1 i
l’antiguitat a l’Administració pública que

preveu la base 4.5 d’aquesta convocatò-
ria.

6.1.2 S’acreditaran mitjançant fotocòpia
del títol oficial o certificat de l’òrgan com-
petent, les titulacions acadèmiques, la for-
mació i perfeccionament, el coneixement de
la llengua catalana que preveuen, respecti-
vament, a les bases 4.2, 4.3 i 4.4 d’aquesta
convocatòria.

6.1.3 Les circumstàncies a què fa refe-
rència la base 4.6.1 d’aquesta convocatò-
ria s’acreditaran mitjançant una còpia del
document que acrediti, d’una banda, la
destinació definitiva actual del cònjuge o de
l’altre membre d’una unió estable de pare-
lla i, d’altra banda, la documentació justifi-
cativa del matrimoni o en el cas d’unions
estables de parella, escriptura pública ator-
gada amb dos anys d’antiguitat a la data
de publicació de la convocatòria al Diari
Oficial de la Generalitats de Catalunya, o bé
acta de notorietat de la convivència i del
transcurs dels dos anys.

6.1.4 Les circumstàncies personals ex-
cepcionals a què fa referència la base 4.6.2,
s’acreditaran mitjançant una certificat o un
document justificatius.

6.2 Amb la finalitat d’acreditar les ca-
pacitats i aptituds que garanteixin la ido-
neïtat a què es refereix la base 4.1.2, els
candidats hauran de:

Elaborar una memòria que versarà sobre
l’especialitat per la qual s’opta i constarà
dels dos apartats següents:

a) Descripció i justificació de les carac-
terístiques d’un centre integrat d’ensenya-
ments d’educació primària i artística-músi-
ca i dansa (màxim 5 pàgines format DIN A4).

b) Desenvolupament pràctic d’una pro-
posta didàctica relacionada amb els con-
tinguts de l’especialitat (màxim 15 pàgines
format DIN A4).

La proposta didàctica constarà dels as-
pectes següents:

Selecció de continguts seqüencials i tem-
poritzats en un curs concret.

Establiment d’objectius didàctics.
Disseny d’activitats d’ensenyament-apre-

nentatge.
Disseny d’activitats d’avaluació.
Aspectes metodològics.
Realitzar una entrevista que versarà so-

bre el contingut de la memòria i sobre la tra-
jectòria professional assolida pels candidats.

6.3 Les tècniques d’acreditació esta-
blertes a la base 6.2 es realitzaran per l’òr-
gan tècnic d’avaluació amb la participació,
si s’escau, d’assessors, i en els termes que
aquest notificarà als aspirants mitjançant els
taulers d’anuncis del departament a les
adreces esmentades a la base 7.2 d’aquesta
convocatòria.

—7 Presentació de sol·licituds i la seva for-
malització

7.1 El model de sol·licitud es troba a dis-
posició dels interessats a les adreces es-
mentades en la base 7.2 d’aquesta convo-
catòria.

7.2 La sol·licitud per prendre part en
aquest concurs s’ha de presentar, junta-
ment amb els documents acreditatius dels
mèrits al·legats, al Registre General del De-
partament d’Educació, als seus serveis
territorials, segons les adreces que s’indi-

quen a continuació, o per qualsevol dels
mitjans que autoritza l’article 38.4 de la Llei
30/1992, 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, dins el ter-
mini de 15 dies hàbils comptadors des de
l’endemà de la data de publicació al Diari
Oficial de la Generalitats de Catalunya
d’aquesta convocatòria:

Registre General del Departament d’Edu-
cació

Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona,
tel. 93.400.69.00.

Serveis territorials
Barcelona I (ciutat)
av. Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona, tel.

93.443.95.00.
Barcelona II (comarques)
c. Casp,  15,  08010 Barce lona,  te l

93.841.60.00.
Baix Llobregat
c. Laureà Miró, 328-330, de Sant Feliu

de Llobregat, tel. 93.685.94.50.
Vallès Occidental
av. Marquès de Comillas, 67-69, 08202

Sabadell, tel. 93.748.44.53.
Tarragona
c. Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona,

tel. 977.25.14.40.
Lleida
c. Pica d’Estats, 2, 25006 Lleida, tel.

973.27.99.99.
Girona
c. U l tòn ia ,  13 ,  17002 G i rona ,  te l .

972.48.30.00.
Terres de l’Ebre
c. Providència, 7-9, 43500 Tortosa, tel.

977.44.87.11.
7.3 Només s’admetran sol·licituds de re-

núncies a la participació quan es presentin
dins els 10 dies hàbils següents a la finalit-
zació del termini de presentació de sol·-
licituds, llevat que l’òrgan tècnic d’avalua-
ció decideixi acceptar les renúncies, una
vegada transcorregut l’esmentat termini,
per causes degudament justificades.

7.4 Els participants han d’indicar en la
sol·licitud, per ordre de preferència, tots els
llocs als quals desitgen optar d’entre els que
figuren a l’annex 2.

7.5 D’acord amb el Decret 66/1999, de
9 de març, sobre l’accés a la funció pública
de les persones amb discapacitat i dels
equips de valoració multiprofessional, les
persones amb discapacitat, que optin per
llocs de treball de diferent categoria i/o, si
s’escau, especialitat, podran demanar en la
sol·licitud de participació l’adaptació o l’ade-
quació de temps i mitjans materials per a la
realització de la prova prevista a la base
4.1.2.

Igualment podran demanar en la sol·licitud
de participació l’adaptació del lloc o llocs
de treball sol·licitats sempre que aquesta no
impliqui una modificació exorbitant en el
context de l’organització o sigui incompati-
ble amb el contingut del lloc i el servei pú-
blic que s’ha de prestar.

—8 Òrgan tècnic d’avaluació
8.1 L’òrgan tècnic d’avaluació del

present concurs està compost pels se-
güents membres.

Titulars:
President/a: Rosa Maria Girbau Vila.
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Vocal: 1. Catalina Cuerda Quintana.
Vocal: 2. Manuel Domingo Valls.
Un/a representant de la Direcció General

de la Funció Pública: M. Teresa Gonzalez
Gomez.

Un/a representant dels treballadors: Pa-
trocinio Buitron Rubial.

Suplents:
President/a: Teresa Cambra Sanchez.
Vocal: 1. Zacarias Henar Morros.
Vocal: 2. Joaquin Nuñez Cabanillas.
Un/a representant de la Direcció General

de la Funció Pública: Carme Salvans Sala.
Un/a representant dels treballadors: An-

gela Rodriguez Albertos.
8.2 Els acords adoptats per l’òrgan

tècnic de valoració, referents al resultat del
concurs, es faran públics als mateixos
llocs que els referenciats a la base 7.2
d’aquesta convocatòria.

8.3 Així mateix, l’òrgan tècnic d’ava-
luació decidirà sobre les peticions d’adap-
tacions que les persones amb discapaci-
tat puguin efectuar juntament amb la
sol·licitud i tindran en consideració que no
comportin una despesa excessiva; amb
aquesta finalitat podran demanar un infor-
me sobre la sol·l icitud d’adaptació als
equips de valoració mult iprofessional,
d’acord amb l’establert pel Decret 66/
1999. També podrà requerir a les perso-
nes amb discapacitat que mitjançant la
sol·licitud de participació hagin demanat
l’adaptació del lloc o llocs de treball sol·-
licitats, la informació que considerin ne-
cessària per a l’adaptació sol·licitada.

—9 Adjudicació de llocs de treball
9.1 L’ordre d’adjudicació pels candidats

no compresos ve determinat pel candidat
més idoni segons la major puntuació global
obtinguda pels conceptes establerts a la
base quarta.

9.2 En cas d’empat entre dos o més
candidats, té preferència per ocupar el lloc
de treball aquell que ocupi plaça d’igual
categoria i, si és el cas, especialitat. Si l’em-
pat persisteix, s’ha d’adjudicar al candidat
amb més anys de servei en el lloc de treball
d’igual categoria, i, si és el cas, especiali-
tat.

9.3 En el supòsit que un concursant no
obtingui cap de les destinacions sol·-
licitades, quedarà en el lloc que ocupi actu-
alment o en la situació que correspongui.

—10 Desenvolupament del concurs
10.1 L’òrgan tècnic farà pública la re-

lació d’admesos i exclosos a les adreces
esmentades a la base 7.2, amb indicació
del motiu d’exclusió corresponent, per tal
que, en el termini de 10 dies naturals a
comptar a partir de l’endemà de l’exposi-
ció als taulers d’anuncis, les persones in-
teressades puguin formular observacions
o esmenar els defectes. Passats aquests
10 dies, i un cop revisades les possibles
al·legacions, es farà pública amb el ma-
teix procediment la llista definitiva de con-
cursants admesos i exclosos, juntament
amb la qual es publicarà el calendari de
realització de les proves previst a la base
6.4 d’aquesta convocatòria.

10.2 De la mateixa forma que deter-
mina la base 10.1, es farà pública la reso-

lució provisional del concurs, mitjançant
una llista que inclourà tots els concursants
indicant la puntuació assolida, per tal que,
en el termini de 10 dies hàbils a partir de
la seva exposició, els interessats puguin
formular observacions o reclamacions al
respecte. En aquesta l l ista s’indicaran
expressament els candidats seleccionats
que hagin assolit una puntuació igual o su-
perior a la que s’estableix com a mínima
en aquesta convocatòria.

En aquest mateix termini, el candidat se-
leccionat podrà manifestar la seva renún-
cia al lloc de treball i en aquest cas perdrà
els seus drets sobre la plaça que s’adju-
dicarà a la persona que el segueixi en l’or-
dre de puntuació, si n’hi ha.

10.3 Resoltes les reclamacions pre-
sentades, es farà pública la proposta de-
finitiva del resultat del concurs, amb el
mateix procediment que ha estat assenya-
lat en l’apartat anterior.

Un cop feta pública la proposta defini-
tiva, la destinació adjudicada és irrenun-
ciable.

—11 Resolució del concurs
11.1 El present concurs es resoldrà mit-

jançant resolució de l’òrgan convocant, que
es publicarà al Diari Oficial de la Generali-
tats de Catalunya.

11.2 Abans de la incorporació al lloc de
treball, l’interessat ha de declarar fefaent-
ment que no està afectat per cap dels mo-
tius d’incompatibilitats del personal al ser-
vei de l’Administració de la Generalitat.

11.3 El personal destinat mitjançant
aquest concurs realitzarà la jornada i/o horari
del lloc de treball a cobrir, d’acord amb el que
estableixi la corresponent relació de llocs de
treball i el vigent Conveni col·lectiu únic.

11.4 El secretari general formalitzarà un
annex amb la clàusula corresponent de
canvi de categoria i/o de destinació en el
contracte de treball vigent dins els termi-
nis previstos a la normativa, sens perjudici
del que disposa l’apartat sis de l’article 23.3
del VI Conveni col·lectiu únic.

ANNEX 2

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL, CODIS
NÚM. 1 I 2

Dansa (pianista instrumentista)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de dansa (instrumentista acom-
panyant) grup A1.

1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-
torell.

1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

música especialitat piano.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la dansa.
1.6 Jornada de treball de 37,5 hores

setmanals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Pianista acompanyant i repertorista.
Participació en activitats artístiques dins

i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular del centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució
de les proves d’accés de l’alumnat als en-
senyaments integrats d’educació primà-
ria i artística-dansa.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL, CODIS
NÚM. 3 I 4

Música (clarinet)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (clarinet) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica:
Títol superior de música especialitat cla-

rinet.
Habilitació del Departament d’Educació

per impartir ensenyaments equivalents al
grau elemental de música i llicenciatura.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la música.

1.6 Jornada de treball: el lloc de treball
3 té una jornada de treball de 37,5 hores
setmanals, i el lloc de treball 4 té una jorna-
da de treball de 24,75 hores setmanals amb
les retribucions corresponents.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orienta-

ció personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució
de les proves d’accés de l’alumnat als en-
senyaments integrats d’educació primària
i d’educació secundària obligatòria i en-
senyaments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL,
CODIS NÚM. 5 I 6

Música (llenguatge musical)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (llenguatge musical)
grup A1.

1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-
torell.

1.3 Localitat: Barcelona.
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Núm. 1061

1.4 Titulació específica:
Títol superior de música, especialitat sol-

feig i teoria o llicenciatura i títol de profes-
sor de piano expedit a l’empara del Decret
2618/1966, de 10 de setembre.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la música.

1.6 Jornada de treball de 37,5 hores
setmanals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència en àrees de llenguatge musical

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL,
CODIS NÚM. 7 I 8

Música (piano)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (piano) grup A1.
1.2 Unitat Directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

música, especialitat piano.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.
1.6. Jornada de treball de 37,5 hores set-

manals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de ca-

talà (C) de la Secretaria de Política Lin-
güística o equivalent.

DESCRIPCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL,
CODIS NÚM. 9 I 10

Música (violí)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del l loc: professor

especialista de música (violí) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior

de música, especialitat violí.
1.5 Formació específica: formació en

didàctica de la música.
1.6 Jornada de treball de 37,5 hores.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especia-

litat en els nivells equivalents al grau ele-
mental i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orienta-

ció personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desple-
gament del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució
de les proves d’accés de l’alumnat als en-
senyaments integrats d’educació primària
i d’educació secundària obligatòria i en-
senyaments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de ca-

talà (C) de la Secretaria de Política Lingüís-
tica o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL,
CODIS NÚM. 11 I 12

Música (violoncel)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del l loc: professor

especialista de música (violoncel) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Mar-

torell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior

música, especialitat de violoncel.
1.5 Formació específica: formació en

didàctica de la música.
1.6 El lloc de treball núm. 11 té una

jornada de treball de 24,75 hores setma-
nals amb les retribucions corresponents,
i el lloc de treball 12 té una jornada de
treball de 18,75 hores setmanals amb les
retribucions corresponents.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especia-

litat en els nivells equivalents al grau ele-
mental i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.

Docència de música de cambra i/o or-
questra.

Col·laboració en les tasques d’orienta-
ció personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desple-
gament del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució
de les proves d’accés de l’alumnat als en-
senyaments integrats d’educació primària
i d’educació secundària obligatòria i en-
senyaments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de ca-

talà (C) de la Secretaria de Política Lingüís-
tica o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL, CODI
NÚM. 13

Música (flauta de bec)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (flauta de bec) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Marto-

rell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: llicenciat o equi-

valent. Títol  de professor de flauta de bec
expedit a l’empara del Decret 2618/1966,
de 10 de setembre.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la música.

1.6 Jornada de treball de 37,5 hores
setmanals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orienta-

ció personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució
de les proves d’accés de l’alumnat als en-
senyaments integrats d’educació primària
i d’educació secundària obligatòria i en-
senyaments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL, CODI
NÚM. 14

Música (cant coral)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (cant coral) grup B.
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1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol de profes-

sor de cant expedit a l’empara del Decret
2618/1966, de 10 de setembre, i diploma-
tura.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la música.

1.6 Jornada de treball de 37,5 hores
setmanals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució
de les proves d’accés de l’alumnat als en-
senyaments integrats d’educació primària
i d’educació secundària obligatòria i en-
senyaments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL, CODI
NÚM. 15

Música (guitarra)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (guitarra) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

música, especialitat guitarra.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.
1.6 Jornada de treball de 24,75 hores

setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució
de les proves d’accés de l’alumnat als en-
senyaments integrats d’educació primària

i d’educació secundària obligatòria i en-
senyaments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL, CODI
NÚM. 16

Música (trombó)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (trombó) grup B.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol de profes-

sor de trombó expedit a l’empara del De-
cret 2618/1966, de 10 de setembre, i títol
de professor de bombardí expedit a l’em-
para del Decret 2618/1966, de 10 de se-
tembre.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la música.

1.6 Jornada de treball de 18,75 hores
setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orienta-

ció personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL, CODI
NÚM. 17

Música (viola)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (viola) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

música, especialitat viola.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.
1.6 Jornada de treball de 24,75 hores

setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL, CODI
NÚM. 18

Música (saxofon)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (saxo) grup B.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol de grau

mitjà de saxo.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.
1.6 Jornada de treball de 24,75 hores set-

manals amb les retribucions proporcionals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL, CODI
NÚM. 19

Música (fagot)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (fagot) grup A1.
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1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Marto-
rell.

1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

música; especialitat fagot.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.
1.6 Jornada de treball de 12,5 hores

setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL, CODI
NÚM. 20

Música (trompeta)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (trompeta) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Marto-

rell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

música, especialitat trompeta.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.
1.6 Jornada de treball de 18,75 hores

setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orienta-

ció personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-

nyaments integrats d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria i ensenya-
ments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL, CODI
NÚM. 21

Música (trompa)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de música (trompa) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Marto-

rell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol superior de

música, especialitat trompa.
1.5 Formació específica: formació en di-

dàctica de la música.
1.6 Jornada de treball de 12,5 hores

setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’instrument de l’especialitat

en els nivells equivalents al grau elemental
i al grau mitjà.

Organització de tallers d’instruments.
Docència de música de cambra i/o or-

questra.
Col·laboració en les tasques d’orienta-

ció personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centre.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució
de les proves d’accés de l’alumnat als en-
senyaments integrats d’educació primària
i d’educació secundària obligatòria i en-
senyaments de música.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL, CODIS
NÚM. 22 I 23

Dansa (dansa clàssica)

—1 Característiques del lloc de treball.
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de dansa (dansa clàssica) grup B.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Marto-

rell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: titulació d’un

conservatori o escola superior de dansa en
l’especialitat de dansa clàssica.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la dansa.

1.6 El lloc de treball núm. 22 té una jor-
nada de treball de 24,75 hores setmanals
amb les retribucions proporcionals, i el lloc
de treball núm. 23 té una jornada de treball
de 18,75 hores setmanals amb les retribuci-
ons corresponents.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’àrea de dansa clàssica en

els nivells equivalents al grau elemental.
Col·laboració en les tasques d’orienta-

ció personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centres.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL, CODI
NÚM. 24

Dansa (dansa tradicional i bolera)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de dansa (dansa tradicional i
bolera) grup B.

1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Marto-
rell.

1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: titulació d’un

conservatori o escola superior de dansa en
l’especialitat de dansa espanyola.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la dansa.

1.6 Jornada de treball de 12,5 hores
setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’àrea de dansa tradicional i

bolera en els nivells equivalents al grau ele-
mental.

Col·laboració en les tasques d’orienta-
ció personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centres.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL, CODI
NÚM. 25

Dansa (castanyoles)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de dansa (castanyoles) grup B.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Marto-

rell.
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1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: títol de profes-

sor expedit a l’empara del Decret 2618/
1966, de 10 de setembre, i ensenyaments
aprovats del Mètode de Castanyola Emma
Moleros.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la dansa.

1.6 Jornada de treball de 18,75 hores
setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’àrea de castanyoles en els

nivells equivalents al grau elemental.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centres.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL, CODI
NÚM. 26

Dansa (dansa espanyola i flamenc)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de dansa (dansa espanyola i fla-
menc) grup B.

1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: titulació d’un

conservatori o escola superior de dansa en
l’especialitat de dansa espanyola

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la dansa.

1.6 Jornada de treball de 18,75 hores
setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’àrea de dansa espanyola i

flamenc en els nivells equivalents al grau ele-
mental.

Col·laboració en les tasques d’orientació
personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centres.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL, CODI
NÚM. 27

Dansa (treball físic i postural)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de dansa (treball físic i educació
postural) grup B.

1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Martorell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: titulació d’un

conservatori o escola superior de dansa en
qualsevol especialitat i diplomatura de fisi-
oterapeuta

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la dansa.

1.6 Jornada de treball de 18,75 hores
setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’àrea de treball físic i edu-

cació postural en els nivells equivalents al
grau elemental.

Col·laboració en les tasques d’orientació
personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centres.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL, CODI
NÚM. 28

Dansa (dansa creativa)

—1 Característiques del lloc de treball
1.1 Denominació del lloc: professor es-

pecialista de dansa (dansa creativa) grup A1.
1.2 Unitat directiva: CEPA Oriol Marto-

rell.
1.3 Localitat: Barcelona.
1.4 Titulació específica: titulació d’un

conservatori o escola superior de dansa en
l’especialitat de dansa contemporània.

1.5 Formació específica: formació en di-
dàctica de la dansa.

1.6 Jornada de treball de 18,75 hores
setmanals amb les retribucions proporcio-
nals.

—2 Contingut funcional
Funcions i/o activitats:
Docència de l’àrea de dansa creativa en

els nivells equivalents al grau elemental.
Col·laboració en les tasques d’orientació

personal, acadèmica i professional de
l’alumnat.

Participació en activitats artístiques dins
i fora del centres.

Participació en l’elaboració i el desplega-
ment del projecte curricular de centre.

Elaboració de materials didàctics adap-
tats als ensenyaments integrats.

Participació en l’elaboració i execució de
les proves d’accés de l’alumnat als ense-
nyaments integrats d’educació primària i
artística-dansa.

—3 Coneixements de la llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de cata-

là (C) de la Secretaria de Política Lingüística
o equivalent.

(05.203.014)

DECRET 172/2005, de 23 d’agost, de mo-
dificació del Decret 133/2001, de 29 de
maig, sobre la regulació de la borsa de tre-
ball per prestar serveis amb caràcter tem-
poral com a personal interí docent.

El Decret 133/2001, de 29 de maig, re-
gula el procediment de selecció, mitjançant
convocatòria pública de concurs de mèrits,
per formar part de la borsa de treball per
cobrir places vacants o substitucions tem-
porals en règim d’interinitat en centres do-
cents públics d’ensenyaments no universi-
taris, el procediment de gestió de la borsa
de treball docent, i estableix els requisits
exigits per ser nomenat en cadascun dels
cossos docents, el barem de mèrits que
s’utilitza per a l’ordenació dels aspirants
dintre de cada cos i especialitat i, per últim,
els criteris i requisits específics per a l’ad-
judicació de les destinacions en règim d’in-
terinitat.

L’aplicació dels procediments esmentats
al llarg de quatre anys, des de l’aprovació
del Decret esmentat, especialment pel que
fa als criteris i procediments específics per
a l’adjudicació de vacants en règim d’inte-
rinitat que s’efectua amb anterioritat a cada
curs escolar, aconsella revisar i actualitzar
aquesta norma amb la finalitat d’aconseguir
una major flexibilitat en el procediment de
confirmació dels interins en el mateix cen-
tre del curs anterior, i dotar de major trans-
parència i publicitat les propostes dels
equips directius relatives a la continuïtat d’un
docent interí en el seu centre respectiu.

Així mateix, convé regular d’una manera
més acurada l’avaluació de la idoneïtat per
a la tasca docent en la selecció del perso-
nal interí novell, i afegir als criteris de titula-
ció específica, per a algunes especialitats
docents, la superació de proves que acre-
ditin els coneixements necessaris per impar-
tir la docència.

En virtut d’això, amb el tràmit previ de
consulta i participació amb els representants
del personal al servei de les administraci-
ons públiques, amb l’informe del Consell
Escolar de Catalunya, de la Comissió Tèc-
nica de la Funció Pública, d’acord amb el
dictamen de la Comissió Jurídica Assesso-
ra, a proposta de la consellera d’Educació
i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1
Es modifiquen els apartats c) i f) de l’ar-

ticle 2 del Decret 133/2001, de 29 de maig,
que queden redactats de la manera següent:
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“c) No patir cap malaltia ni estar afectat
per cap limitació física o psíquica incompa-
tible amb l’exercici de les funcions corres-
ponents al cos i al lloc de treball que s’hagi
d’ocupar.”

“f) Estar en possessió del certificat d’ap-
titud pedagògica (CAP), del certificat de
qualificació pedagògica (CQP), del títol d’es-
pecialització didàctica o altres d’equivalents,
o experiència docent legalment reconegu-
da com a equivalent, en cas que sigui exi-
gible.”

Article 2
A l’article 3 del Decret 133/2001, de 29

de maig, referent a la capacitació per im-
partir les àrees i matèries curriculars corres-
ponents a l’especialitat, s’afegeixen uns
nous apartats 3, 4, 5 i 6, amb la redacció
següent:

“3.3 Per tal de garantir la capacitació per
impartir determinats crèdits dels cicles for-
matius de formació professional o determi-
nats crèdits corresponents al cos de pro-
fessors d’arts plàstiques i disseny, del cos
de mestres de taller d’arts plàstiques i dis-
seny o del cos de professors d’escoles ofi-
cials d’idiomes, el Departament d’Educació
podrà establir la superació d’una prova que
certifiqui la idoneïtat de la persona que ha
d’ocupar una vacant o una substitució de
les especialitats corresponents.

”Les persones que acreditin una expe-
riència docent prèvia en llocs de treball del
cos i/o en l’especialitat corresponent de
sis mesos en centres docents o acreditin
documentalment una experiència mínima
de sis mesos en el món laboral o forma-
ció específica en el camp corresponent no
hauran de realitzar aquesta prova.

”La prova tindrà caràcter teòric i pràctic.
A aquests efectes, el Departament d’Edu-
cació designarà una comissió avaluadora.

”Les persones que no superin la prova per
impartir una determinada especialitat no se-
ran admeses en la borsa de treball per a
aquesta especialitat.

”3.4 Durant el primer curs en què hagin
estat nomenats professorat interí o substi-
tut per a tot un curs escolar en un mateix
centre docent, els mestres i professors/es
seguiran un curs d’iniciació a la tasca do-
cent en centres públics per desenvolupar
correctament les funcions docents. Aquest
curs constarà d’una fase presencial i d’una
fase de tutoria, a càrrec d’un professor/a ex-
perimentat que els guiarà durant el primer
curs com a docents.

”Aquest apartat no és aplicable al perso-
nal docent que, en accedir al seu primer no-
menament com a interí o substitut per a tot
un curs escolar, tingui una experiència do-
cent prèvia de dotze mesos o més en els
darrers tres cursos escolars.

”3.5 Els tutors/es seran professors/es
experimentats, de vàlua reconeguda en el
seu nivell o en la seva especialitat, i realit-
zaran les funcions següents:

”a) Guiar els mestres o professors/es in-
terins i substituts durant el primer curs com
a ensenyants facilitant-los la pràctica do-
cent.

”b) Assessorar els ensenyants novells en
les funcions de planificació i programació de
les tasques docents i tutorials.

”c) Ajudar els professors/es i mestres in-
terins i substituts en les activitats pròpies
de la pràctica docent.

”d) Oferir ajut pràctic per a l’avaluació de
l’alumnat als interins/es i substituts/es.

”e) Facilitar suport i estratègies al profes-
sor/a o mestre/a interí i substitut per poder
desenvolupar la seva tasca professional amb
plena satisfacció.

”3.6 Al final d’aquest curs el personal in-
terí i substitut podrà ser avaluat de la seva
competència docent. Prèviament, el perso-
nal docent tindrà coneixement dels criteris
que regiran en aquesta avaluació, en la qual
participarà.

”En el cas que del resultat d’aquesta
avaluació es dedueixi una notòria manca
de capacitat per ocupar el lloc de treball
docent, s’iniciarà el procediment establert
a l’article 6.3, previ el tràmit d’audiència a
la persona interessada.”

Article 3
Es modifica l’apartat 1 de l’article 5 del

Decret 133/2001, de 29 de maig, referent a
l’estructura de la borsa de treball del perso-
nal interí docent, que queda redactat de la
manera següent:

“1. El personal que hagi prestat serveis
com a interí d’algun cos docent no univer-
sitari a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

”Aquest personal s’ordena en funció del
temps de serveis prestats, sota qualsevol
règim contractual, que comportin docència
o atenció directa a l’alumnat en el context
de les activitats pròpies de l’aula, en cen-
tres públics no universitaris de titularitat del
Departament d’Educació, del de Benestar i
Família, del de Justícia i d’altres administra-
cions amb plenes competències educatives.

”En el cas d’haver causat baixa de la
borsa, s’hi haurà d’haver ingressat nova-
ment mitjançant convocatòria pública i ha-
ver prestat serveis amb posterioritat al nou
ingrés en la borsa, per tal de poder ser in-
clòs en aquest primer apartat preferent. Les
persones que hagin causat baixa de la borsa
de treball no podran tornar a ingressar en la
borsa esmentada durant el mateix curs es-
colar.”

Article 4
4.1 Es modifica l’apartat 2 de l’article 6

del Decret 133/2001, de 29 de maig, que
queda redactat de la manera següent:

“6.2 També és motiu de baixa de la
borsa l’haver estat sancionat, mitjançant ex-
pedient disciplinari, per qualsevol falta molt
greu o per una falta greu que comporti l’in-
compliment greu dels deures i les obligaci-
ons derivats de les funcions pròpies del lloc
de treball.”

4.2 S’afegeix un nou paràgraf a l’apar-
tat 3 de l’article 6 del Decret 133/2001, de
29 de maig, referent a les baixes de la bor-
sa de treball:

“Com a conseqüència de l’expedient
contradictori esmentat, en cas que es con-
clogui la manca evident de capacitat per a
la docència, la resolució de l’expedient in-
clourà la limitació de no poder-se presen-
tar a una nova convocatòria per tornar a
formar part de la borsa de treball durant el
curs següent.

”Finalitzat aquest termini, i en cas de pre-
sentar la corresponent sol·licitud de partici-
pació en el concurs de mèrits, la persona
interessada haurà de superar una prova
d’idoneïtat i s’iniciarà un procediment de
tutorització”.

Article 5
Es modifica l’article 7 del Decret 133/

2001, de 29 de maig, que queda redactat
de la manera següent:

“7.1 Anualment, el Departament d’Edu-
cació estableix, per a les persones que for-
men part de la borsa, el procediment i els
terminis per a la presentació de sol·licituds
per a prestar serveis per al curs següent, i
per a l’adjudicació de les destinacions en
règim d’interinitat.

”L’assignació de les destinacions es duu
a terme d’acord amb les vacants existents
i amb les necessitats del servei en el mo-
ment de l’adjudicació, atenent el número
d’ordre que té assignat cada aspirant en la
borsa de treball docent, la seva capacita-
ció, i les seves peticions de lloc de treball,
de comarques i de serveis territorials del De-
partament d’Educació, llevat del que pre-
veuen els apartats 7.2 i 7.3 següents.

”7.2 Sense perjudici d’allò previst a les
disposicions transitòries d’aquest Decret, i
per tal de fomentar l’autonomia pedagògi-
ca i organitzativa dels centres docents pre-
vista a la legislació vigent, així com per tal
d’afavorir i estimular el treball en equip del
professorat i contribuir a l’eficàcia de la tasca
educativa, els qui hagin prestat serveis com
a personal interí un mínim de quaranta-vuit
mesos podran sol·licitar la continuïtat en el
mateix centre docent, en ocasió de vacant.
Els qui sol·licitin aquesta continuïtat en el
mateix centre, ho comunicaran a la direcció
del centre docent. En l’assignació de des-
tinacions es prioritzarà aquesta continuïtat
en el mateix centre per davant del criteri
d’ordenació previst a l’apartat 7.1, llevat que
l’equip directiu del centre proposi que la
persona interessada no continuï destinada
al mateix centre mitjançant un informe, de-
gudament raonat i justificat. Aquesta pro-
posta de l’equip directiu, amb l’informe de
la Inspecció d’Educació, i previ el tràmit
d’audiència a la persona interessada, supo-
sarà el desplaçament del centre de l’interí,
per no adequar-se al perfil del lloc de tre-
ball.

”7.3 Per ocupar llocs de treball espe-
cífics, els directors o les directores dels
centres podran proposar, d’entre el perso-
nal interí al qual es refereix el punt 1 de
l’article 5, amb la conformitat de les per-
sones interessades, el seu nomenament
pels següents motius: la cobertura de de-
terminats llocs de treball de centres quali-
ficats d’atenció educativa preferent, de
centres experimentals de règim especial,
de centres específics d’educació especial
i d’unitats de suport a l’educació especial
en centres ordinaris, de zones escolars
rurals, i de llocs de treball de diversificació
curricular en el marc del projecte educatiu
del centre, entre els quals s’inclouran les
aules d’acollida. També podran ser propo-
sats per als següents llocs específics: es-
coles cícliques de fins a 3 llocs de treball
i centres de nova creació.
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”La proposta de la direcció es farà de ma-
nera degudament motivada, valorant l’ade-
quació de la persona candidata al lloc de
treball en raó de la seva capacitat i idone-
ïtat per al desenvolupament del lloc de tre-
ball, amb la consulta prèvia a l’equip direc-
tiu del centre.

”Els directors o directores dels serveis ter-
ritorials del Departament d’Educació podran
proposar d’entre el personal interí esmen-
tat, amb la conformitat de les persones in-
teressades, el seu nomenament per ocupar
llocs itinerants rurals que no pertanyen a cap
zona escolar rural, serveis educatius (cen-
tres de recursos pedagògics, equips d’as-
sessorament i orientació psicopedagògica,
centres de recursos educatius per a defici-
ents auditius, centres de recursos educa-
tius per a diversos tipus de disminucions,
camps d’aprenentatge i equips de suport i
assessorament en llengua, interculturalitat i
cohesió social), tenint en compte, si escau,
el parer de la persona que n’ocupi la direc-
ció, centres dependents del Departament de
Justícia i aules hospitalàries.

”El personal interí proposat per ocupar els
llocs esmentats en aquest apartat 7.3 ha de
tenir acreditada una experiència en la do-
cència en centres docents públics no uni-
versitaris de 24 mesos i haver exercit el curs
anterior al mateix centre proposant. Aquest
darrer requisit no serà d’aplicació en les
propostes de les direccions dels centres de
nova creació ni en les propostes dels direc-
tors o directores dels serveis territorials.

”7.4 Per causa d’urgència en no haver-
hi a la borsa de treball persones aspirants
amb el requisit suficient de capacitació
docent, es pot nomenar personal interí
amb una experiència docent inferior a la
prevista a l’article 3.2 d’aquest Decret en
l’especialitat de què es tracti, amb el ben-
entès que haurà de reunir els requisits de
titulació exigits a l’apartat e) de l’article 2.”

Article 6
Les disposicions transitòries 1 i 2 del De-

cret 133/2001, de 29 de maig, queden
substituïdes per les següents:

“Disposició transitòria primera
”Mesures per impulsar i millorar les condi-
cions laborals del professorat interí i subs-
titut
”—1 Durant tres cursos escolars, compre-
sos entre l’1 de setembre de 2005 i el 31
d’agost de 2008, aquell professorat interí o
substitut que hagi prestat 4 anys o més de
serveis a 31 d’agost de 2004, i que també
els hagi prestat durant el curs 2004-2005 o
que hagi estat autoritzat pel Departament
d’Educació a no prestar serveis docents
durant aquest curs, podrà sol·licitar acollir-
se a les garanties de continuïtat com a
personal interí previstes en aquesta dispo-
sició transitòria.

”Cada persona interessada haurà de sig-
nar un document acceptant les condicions
previstes en aquesta disposició i rebrà, per
part del Departament, un document admi-
nistratiu que especifiqui les clàusules i con-
dicions relatives a la seva continuïtat com a
personal interí amb nomenament anual.
”—2 Aquest requisit d’antiguitat mínima de
4 anys serà revisat en la comissió de segui-

ment de la Mesa sectorial de negociació del
personal docent no universitari durant els
mesos de setembre de 2005, 2006 i 2007.
”—3 El Departament d’Educació garantirà
durant tot el període transitori un nomena-
ment anual com a interí o substitut al perso-
nal interí i substitut acollit a les condicions
que s’hi preveuen. La duració esmentada de
tot el curs escolar estarà condicionada al fet
de no produir-se cap dels motius de baixa
previstos a l’article 6 d’aquest Decret.

”El Departament adjudicarà destinació al
personal interí i substitut acollit a les garan-
ties de continuïtat previstes en aquesta dis-
posició transitòria atenent les seves petici-
ons i en una fase prèvia a l’adjudicació de
destinació a la resta del personal interí i
substitut.
”—4 El personal interí que s’aculli a les ga-
ranties de continuïtat haurà de sol·licitar un
mínim de 4 comarques en les seves instàn-
cies corresponents al procés d’adjudicació
de destinacions per cada curs següent.

”En el cas que no existeixi cap vacant din-
tre de l’àmbit de les quatre comarques sol·-
licitades per les persones interessades en
les seves instàncies, el Departament d’Edu-
cació les destinarà d’ofici en el procediment
d’adjudicació de destinacions per al curs
següent, en ocasió de vacant, dintre de
l’àmbit de la primera petició de serveis ter-
ritorials que hagi demanat per cobrir subs-
titucions.

”Només a efectes de cobrir substitucions,
en el cas de no ser nomenat professorat
interí en les adjudicacions de destinacions
per al curs següent, les persones interessa-
des hauran de demanar un mínim de 4
serveis territorials, en el cas d’optar a fer
substitucions en les comarques de Barce-
lona, i un mínim de dos serveis territorials
del Departament d’Educació, en el cas de
sol·licitar fer substitucions en l’àmbit terri-
torial de Girona, Lleida, Tarragona o de les
Terres de l’Ebre.
”—5 L’acceptació de les condicions pre-
vistes en aquesta disposició transitòria re-
queriran l’obligació per part de les perso-
nes interessades de presentar-se a les
proves d’oposicions convocades pel Depar-
tament d’Educació, per alguna de les espe-
cialitats per a les quals estigui capacitada.
S’entendrà que aquesta obligació es dóna
quan la convocatòria corresponent inclogui
especialitats del nivell educatiu en què la
persona interessada estigui treballant en
aquell curs, de manera que per a especia-
litats convocades d’un altre nivell educatiu
la concurrència als processos selectius s’en-
tendrà voluntària. Aquell caràcter obligatori
no es donarà, en cap cas, respecte de les
persones que tinguin cinquanta-cinc anys
o més d’edat en finalitzar el termini de pre-
sentació de sol·licituds per participar en el
procés selectiu. El fet de no presentar-se a
totes les oposicions convocades durant el
període de vigència d’aquesta disposició
transitòria i en les quals s’estigui obligat a
concórrer suposarà la renúncia a les garan-
ties que s’hi preveuen. A aquests efectes,
s’entendrà que la persona interessada
s’haurà presentat a les oposicions quan hagi
realitzat, almenys, el primer exercici de la
fase d’oposició (tant la part pràctica com la
part teòrica).

”Una altra condició serà el requisit de de-
manar en les adjudicacions de destinació
prèvies a cada curs totes les especialitats
que puguin impartir i que prèviament hagin
estat demanades en la borsa de treball, a
efectes de ser destinat com a interí/ina, en
ocasió de vacant.
”—6 En el procediment de confirmació i
col·locació del personal interí regulat a l’ar-
ticle 7 d’aquest Decret, qui accepti acollir-
se a les garanties de continuïtat tindrà pre-
ferència per davant d’aquells que, malgrat
tenir un mínim de quatre anys de serveis a
31 d’agost de 2004, no hagin acceptat les
condicions que s’hi preveuen. En aquest
sentit, el personal que no accepti acollir-se
a aquestes garanties de continuïtat podrà
ser desplaçat de la seva destinació del curs
anterior, malgrat haver sol·licitat ser confir-
mat en el mateix centre, segons preveu
l’apartat 2 de l’article 7 d’aquest Decret, per
un altre interí que sí que hi estigui acollit.

”Si la persona interessada no obté un no-
menament d’interí/ina mitjançant el proce-
diment esmentat en el paràgraf anterior, el
Departament d’Educació el/la nomenarà
com a substitut/a per a tot el curs escolar,
i se li aplicarà aquell criteri de preferència.
”—7 Per al personal interí i substitut que
durant el període de vigència d’aquesta dis-
posició transitòria tingui complerts més de
55 anys i hagin prestat 4 anys o més de
serveis a 31 d’agost de 2004, una vegada
finalitzada la vigència d’aquesta disposició,
i en el cas que no hagin superat el corres-
ponent procés selectiu, el Departament
d’Educació proposarà a la Mesa Sectorial
mesures que permetin a aquest col·lectiu
d’interins i substituts arribar a la data de la
jubilació forçosa per edat prestant serveis
com a personal interí docent, en la mesura
en què el desenvolupament de la seva tas-
ca docent sigui avaluada positivament.
”—8 El professorat interí o substitut que
hagi prestat tres anys de serveis a 31
d’agost de 2004 i que estigui treballant en
el curs 2004-2005, en el cas de no ser
nomenat interí/ina durant els procediments
d’adjudicació de destinacions previs a l’ini-
ci del curs escolar, rebrà un nomenament
anual per cobrir substitucions, amb una du-
rada d’un curs escolar (dotze mesos).

”A aquests efectes, i per al període del
seu nomenament, aquest personal estarà
subjecte a les previsions contingudes en els
punts 4, 5, 6 i 7 d’aquesta disposició tran-
sitòria.

”Disposició transitòria segona
”El professorat interí i substitut que es tro-

ba inclòs en el bloc 1 de la borsa de treball
en el curs 2004-2005 amb titulació de tèc-
nic superior o tècnic especialista en forma-
ció professional, no reconeguda a efectes
de docència en la normativa corresponent,
podrà continuar prestant serveis en l’espe-
cialitat corresponent a la seva titulació, sem-
pre que hagi prestat un mínim de quatre
anys de serveis a l’entrada en vigor d’aquest
Decret.”

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor el mateix
dia de la seva publicació al DOGC.
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Barcelona, 23 d’agost de 2005

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

(05.210.076)

RESOLUCIÓ EDC/2411/2005,  de  8
d’agost, de delegació de competències del
secretari general del Departament d’Educa-
ció en el director general de Centres Edu-
catius.

Atès el que disposen els articles 13, 38 i
39 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, i l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, i amb l’autorització prèvia
de la consellera d’Educació,

Resolc:

—1 Delegar en el director general de Cen-
tres Educatius l’exercici de la competència
per resoldre les reclamacions prèvies a la
via jurisdiccional social en el sistema de pa-
gament delegat.

—2 Els actes dictats per delegació han de
portar a la signatura l’expressió “per dele-
gació”, abreujades “p. d.”, seguides del rang
i la data d’aquesta Resolució i la del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya on
sigui publicada.

—3 La delegació de facultats que estableix
aquesta Resolució es pot revocar en qual-
sevol moment.

Barcelona, 8 d’agost de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.203.019)

RESOLUCIÓ EDC/2408/2005, de 10
d’agost, per la qual es fa pública l’adjudica-
ció definitiva de set contractes d’obres.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16
de juny, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes de les administracions
públiques, mitjançant aquesta Resolució es
fa pública la resolució del Departament
d’Educació d’adjudicació de l’expedient de
contractació que s’indica a continuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya. Servei
de Gestió d’Inversions.

Núm. expedient: 1049/05.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura d’edificis prefabricats al col·legi d’edu-
cació infantil i primària Mas Masó de Salt
(Gironès).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4377, de 4.5.2005

Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 83.786,22 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 31 de maig de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Capdeferro Constructor, SA.
Import adjudicació: 80.223,69 euros, IVA in-
clòs.

Núm. expedient: 1045/05.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura d’edificis prefabricats al col·legi d’edu-
cació infant i l  i  pr imària de Roses (Alt
Empordà).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4377, de 4.5.2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 69.218,34 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 31 de maig de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Capdeferro Constructor, SA.
Import adjudicació: 69.086,89 euros, IVA in-
clòs.

Núm. expedient: 1193/05.
Objecte del contracte: instal·lació de 2 mò-
duls prefabricats al col·legi d’educació in-
fantil i primària d’Olesa de Montserrat (Baix
Llobregat)
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4383 de 12 de maig de 2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 113.978,87
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 6 de juny de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Gestió i Construcció Roig Cres-
po, SL
Import adjudicació: 100.985,18 euros, IVA
inclòs.

Núm. expedient: 1027/05.
Objecte del contracte: substitució de tanca
i reforma de porxo a l’institut d’educació se-
cundària Sant Andreu de Barcelona (Barce-
lonès).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4383 de 12 de maig de 2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 136.666,07
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 6 de juny de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Rehac, SA
Import adjudicació: 132.292,76 euros, IVA
inclòs.

Núm. expedient: 1051/05
Objecte del contracte: infraestructura
d’edificis prefabricats a la secció d’edu-
cació de secundària de Caldes de Mala-
vella (La Selva).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4377, de 4.5.2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.

Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 104.143,05
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 31 de maig de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Capdeferro Constructor, SA
Import adjudicació: 101.956,43 euros, IVA
inclòs.

Núm. expedient: 1052/05
Objecte del contracte: infraestructura d’edi-
ficis prefabricats al col·legi d’educació in-
fantil i primària Figueres Nord (Caputxins) de
Figueres (Alt Empordà).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4377, de 4.5.2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 64.200,48 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 31 de maig de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Capdeferro Constructor, SA
Import adjudicació: 62.660,31 euros, IVA in-
clòs.

Núm. expedient: 1080/05
Objecte del contracte: infraestructura d’edi-
ficis prefabricats al col·legi d’educació in-
fantil i primària de Blanes (La Selva).
Data de publicació de l’anunci de licitació:
DOGC núm. 4379 de 6 de maig de 2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 145.204,46
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 31 de maig de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Capdeferro Constructor, SA
Import adjudicació: 140.861,29 euros, IVA in-
clòs.

Barcelona, 10 d’agost de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.200.153)

ANUNCI de convocatòria per a l’adjudica-
ció d’un contracte d’obres (exp. 1240/05).

—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: 1240/05

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: treballs a exe-

cutar en la façana de l’edifici dels Serveis
Territorials d’Educació a Barcelona-Ciutat,
situat a l’avinguda del Paral·lel, 71, de
Barcelona.

b) Termini d’execució: màxim d’un mes
a partir de la data de la signatura del con-
tracte.

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

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

—4 Pressupost de licitació
Import total: 92.417,78 euros, IVA inclòs.

—5 Garanties
Provisional: no se n’exigeix, d’acord amb

el que disposa l’article 35.1, del Text refós
de la Llei d’administracions públiques.

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

—6 Requisits específics del contractista
Classificació: no se n’exigeix, si bé, les

empreses que aportin la classificació que es
determina a continuació no haurà d’aportar
la documentació exigida en el punt 8.2.3 del
plec de clàusules administratives, acredita-
tiva de la solvència econòmica, tècnica i
financera:

grup C, subgrup 9, categoria E.

—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
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 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 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, 22 d’agost de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.217.102)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDC/1753/2005, de 19 de maig, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Joviat,
de Manresa (DOGC núm. 4404, pàg. 17232,
de 13.6.2005).

Havent observat una errada al text de la
Resolució EDC/1753/2005, de 19 de maig,
tramès al DOGC i publicat al núm. 4404, pàg.
17232, de 13.6.2005, se’n detalla l’oportu-
na correcció:

A l’annex de la Resolució, on diu:
“S’autoritza l’ampliació d’ensenyaments

de formació professional de grau mitjà, de
la família de serveis socioculturals i a la
comunitat, amb 2 grups del cicle formatiu
d’atenció sociosanitària, amb capacitat per
a 60 llocs escolars i amb efectes des del
final del curs 2005-2006.”,

ha de dir:
“S’autoritza l’ampliació d’ensenyaments

de formació professional de grau mitjà, de
la família de serveis socioculturals i a la
comunitat, amb 2 grups del cicle formatiu
d’atenció sociosanitària, amb capacitat per
a 60 llocs escolars i amb efectes des de
l’inici del curs 2005-2006.”.

Barcelona, 10 d’agost de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.206.009)

RESOLUCIÓ EDC/2409/2005,  de  9
d’agost, per la qual es fa pública l’adjudica-
ció definitiva de diversos contractes d’obres.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, mitjançant aquesta Resolució es
fa pública la resolució del Departament
d’Educació d’adjudicació de l’expedient de
contractació que s’indica a continuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya. Servei
de Gestió d’Inversions.

Núm. expedient: 1243/05.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació
de mòduls prefabricats al col·legi d’educa-

ció infantil i primària Molins de Rei, de Molins
de Rei (Baix Llobregat).
Data de publicació de l’anunci de licita-
ció: DOGC núm. 4390, de 24.5.de 2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 66.558,94 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 15 de juny de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Gestió i Construcció Roig Cres-
po, SL.
Import adjudicació: 60.868,15 euros, IVA in-
clòs.

Núm. expedient: 1031/05.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura prefabricats al col·legi d’educació in-
fantil i primària Llacuna de Barcelona.
Data de publicació de l’anunci de licita-
ció: DOGC núm. 4390, de 24.5.2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 227.621,77
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 15 de juny de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Obres i Contractes Penta, SA.
Import adjudicació: 227.000,00 euros, IVA
inclòs.

Núm. expedient: 1096/05.
Objecte del contracte: substitució de la co-
berta de l’edifici central de l’institut d’edu-
cació secundària Ernest Lluch de Barcelona
(Barcelonès).
Data de publicació de l’anunci de licita-
ció: DOGC núm. 4399, de 6.6.2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 101.423,59
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 28 de juny de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Rehac, SA.
Import adjudicació: 93.948,67 euros, IVA in-
clòs.

Núm. expedient: 1024/05.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura d’edificis prefabricats al col·legi d’edu-
cació infantil i primària Eulàlia Bota de
Barcelona (Barcelonès).
Tramitació: imperiosa urgència.
Forma d’adjudicació: negociat sense publi-
citat.
Pressupost base de licitació: 87.524,85 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 21 de juny de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Construcciones Bosch Pascu-
al, SA.
Import adjudicació: 87.522,00 euros, IVA in-
clòs.

Núm. expedient: 1025/05.
Objecte del contracte: Infraestructura edifi-
cis prefabricats al col·legi d’educació infan-
til i primària Fructuós Gelabert de Barcelona
(Barcelonès).
Tramitació: imperiosa urgència.
Forma d’adjudicació: negociat sense publi-
citat.
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Pressupost base de licitació: 97.573,70 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 21 de juny de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Construcciones Bosch Pascu-
al, SA.
Import adjudicació: 97.573,70 euros, IVA in-
clòs.

Barcelona, 9 d’agost de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.200.037)

RESOLUCIÓ EDC/2410/2005,  de  5
d’agost, per la qual es fa pública l’adjudica-
ció definitiva de cinc contractes d’obres.

En compliment del que estableix l’article
93.2 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de
la Llei de contractes de les administracions
públiques, mitjançant aquesta Resolució es
fa pública la resolució del Departament
d’Educació d’adjudicació de l’expedient de
contractació que s’indica a continuació:

Entitat adjudicadora: Departament d’Educa-
ció de la Generalitat de Catalunya. Servei
de Gestió d’Inversions.

Núm. expedient: 1182/05.
Objecte del contracte: obres de reforma de
coberta al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Pompeu Fabra de Manlleu (Osona).
Data de publicació de l’anunci de licita-
ció: DOGC núm. 4383, de 12.5.2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 84.073,80 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 9 de juny de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Josep Pons Camps.
Import adjudicació: 79.700,00 euros, IVA in-
clòs.

Núm. expedient: 1026/05.
Objecte del contracte: obres d’infraestruc-
tura d’edificis prefabricats al col·legi d’edu-
cació infantil i primària Les Glòries Catala-
nes de Barcelona.
Data de publicació de l’anunci de licita-
ció: DOGC núm. 4390, de 24.5.2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 109.571,06
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 15 de juny de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Obres i Contractes Penta, SA.
Import adjudicació: 109.000,00 euros, IVA
inclòs.

Núm. expedient: 1251/05.
Objecte del contracte: instal·lació de mòduls
prefabricats al col·legi d’educció infantil i pri-
mària Vallirana de Vallirana (Baix Llobregat).
Data de publicació de l’anunci de licita-
ció: DOGC núm. 4393, de 27.5.2005.
Tramitació: urgent.

Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 63.585,79 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 16 de juny de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Gestió i Construcció Roig Cres-
po, SL.
Import adjudicació: 59.261,96 euros, IVA in-
clòs.

Núm. expedient: 1249/05.
Objecte del contracte: obres d’instal·lació
de mòduls prefabricats al col·legi d’Educa-
ció infant i l  i  pr imàr ia Marta Mata, de
Viladecans (Baix Llobregat).
Data de publicació de l’anunci de licita-
ció: DOGC núm. 4393, de 27.5.2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 85.660,06 eu-
ros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 16 de juny de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Gestió i Construcció Roig Cres-
po, SL.
Import adjudicació: 80.349,14 euros, IVA in-
clòs.

Núm. expedient: 11/05.
Objecte del contracte: obres d’ampliació 2a
fase, 1 aula i pati infantil a l’escola d’educa-
ció infantil Sant Roc d’Olot (Garrotxa).
Data de publicació de l’anunci de licita-
ció: DOGC núm. 4373, de 28.4.2005.
Tramitació: urgent.
Forma d’adjudicació: concurs.
Procediment: obert.
Pressupost base de licitació: 200.901,12
euros, IVA inclòs.
Data d’adjudicació: 30 de maig de 2005.
Nacionalitat de contractista: espanyola.
Adjudicatari: Construccions J. Pallas, SL.
Import adjudicació: 200.398,86 euros, IVA
inclòs.

Barcelona, 5 d’agost de 2005

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

(05.199.049)

ORDRE EDC/368/2005, de 25 de juliol, per
la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions als centres do-
cents privats per al nivell de l’educació in-
fantil.

El curs 1990/91 es va iniciar l’acció d’ajut
econòmic per al funcionament de les uni-
tats de segon cicle d’educació infantil dels
centres concertats d’educació general bà-
sica. Des d’aleshores el Departament d’Edu-
cació ha convocat concurs públic per a la
concessió de subvencions als centres do-
cents privats en el segon cicle d’educació
infantil (3-6 anys).

No obstant, atès que el curs escolar 2004/
05 es va iniciar la concertació del primer curs
d’educació infantil (P3) i que el curs 2005/
06 s’ha concertat el segon curs (P4) d’aquests
ensenyaments, i que per tant ja es finança el

funcionament d’aquests cursos, només cal
convocar concurs públic per a la concessió
de les subvencions de tercer curs d’edu-
cació infantil (P5). En conseqüència, es
deixen sense efecte les subvencions de
segon curs d’educació infantil (P4) que els
centres docents tenien atorgades amb ca-
ràcter recurrent d’acord amb anteriors con-
vocatòries.

A més, l’Acord de Govern de 3 de febrer
de 2004, per a la concertació de l’ensenya-
ment infantil preveu que la concertació de
les unitats de tercer curs d’educació infantil
(P5) es durà a terme de manera progressiva
al llarg dels següents cursos acadèmics,
amb la qual cosa, les subvencions que, en
virtut d’aquesta convocatòria, es concedei-
xin per als ensenyaments de tercer curs
d’educació infantil (P5) no tindran caràcter
recurrent.

D’acord amb el que disposa la Llei 38/
2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions, i el capítol IX del text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, i a proposta de la Direcció Ge-
neral de Centres Educatius,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la con-

cessió de subvencions destinades a finan-
çar el cost de les places escolars de ter-
cer curs del nivell d’educació infantil (P5)
en els centres docents privats per al curs
2005/06. Aquest concurs es regirà per les
bases que consten a l’annex 1 d’aquesta
Ordre.

Article 2
Aquestes subvencions s’atorguen per

un import de 17.412,00 euros per cada
unitat de tercer curs d’educació infantil
(P5), distribuït en pagaments mensuals de
1.451,00 euros.

Aquests imports seran a càrrec de l’apli-
cació pressupostària EN04 D/480130800/
4222 del pressupost de la Generalitat de
Cata lunya i  per  un import  màxim de
13.059.000,00 euros. La despesa corres-
ponent a l’any 2005 és de 2.389.980,00
euros i la resta de l’import, que correspon
al període gener/agost de l’any 2006 és
de 10.669.020,00 euros, el qual queda
condicionat a l’aprovació dels pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per a
l’any 2006.

Article 3
Atès que el curs escolar 2005/06 s’ha

concertat el segon curs d’educació infantil
(P4), es deixen sense efecte les subvenci-
ons de segon curs d’educació infantil (P4)
que els centres docents tenien atorgades
amb caràcter recurrent en virtut d’anteriors
convocatòries.

Article 4
Els titulars dels centres interessats a aco-

llir-se a aquest règim de subvencions po-
dran presentar les seves sol·licituds als
corresponents serveis territorials del Depar-
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tament d’Educació durant el període com-
près entre l’1 i el 16 de setembre de 2005,
utilitzant el model de sol·licitud que es lliu-
rarà en els serveis indicats o bé, a l’adreça
electrònica http://www.gencat.net/educa-
cio.

La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una
declaració del titular del centre conforme no
es troba en cap de les circumstàncies que
estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvenci-
ons (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

Si la sol·licitud no reuneix els requisits
establerts, es requerirà la persona interes-
sada perquè en el termini de deu dies es-
meni la falta i adjunti, si escau, els docu-
ments preceptius, amb la indicació que si
no ho fa, es considerarà desistit de la seva
petició.

Atès el caràcter recurrent de les subven-
cions de tercer curs d’educació infantil (P5)
concedides per la Resolució EDC/3545/
2004, de 20 de desembre, els centres sub-
vencionats no han de tornar a sol·licitar la
subvenció si no volen cap modificació. No
obstant això, l’Administració revisarà d’ofici
el compliment dels requisits i les condici-
ons, i podrà modificar les unitats subvenci-
onades, en el moment de la Resolució
d’aquesta convocatòria.

L’increment del mòdul de la subvenció no
es farà efectiu fins a la resolució d’aquesta
convocatòria.

Article 5
El director general de Centres Educatius

elevarà la corresponent proposta de reso-
lució de la convocatòria a la consellera
d’Educació, la qual emetrà resolució abans
del 31 de desembre de 2005. Un cop trans-
corregut aquest termini, si no ha recaigut
cap resolució expressa, s’entén que la sol·-
licitud és desestimada.

La resolució d’aquesta convocatòria es
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, amb indicació dels recursos que
els interessats podran interposar, el termini
per fer-ho i l’òrgan davant del qual es podrà
recórrer.

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

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

Barcelona, 25 de juliol de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Bases reguladores

—1 Objecte
Convocar concurs púbic per a la conces-

sió de subvencions destinades a finançar el
cost de les places escolares de tercer curs
d’educació infantil (P5) en els centres do-
cents privats concertats.

—2 Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvenci-

ons que preveu l’apartat anterior tots els
centres docents privats de Catalunya que
compleixin els requisits següents:

a) Estar autoritzats, en el moment de pre-
sentar la sol·licitud, per impartir l’educació
infantil.

b) Tenir autorització per impartir l’educa-
ció primària i tenir subscrit concert per a
aquest nivell educatiu.

c) No percebre finançament del Departa-
ment d’Educació o d’altres departaments o
organismes de la Generalitat de Catalunya
o d’altres administracions públiques pel
mateix concepte o per les mateixes unitats.

d) Tenir una relació mínima de 20 i un mà-
xim de 25 alumnes en cadascuna de les uni-
tats subvencionades.

No obstant això, s’admetrà una relació mí-
nima de 15 alumnes en alguna de les uni-
tats, sempre i quan la tendència d’aquest
cicle els darrers tres cursos acadèmics jus-
tifiqui el caràcter transitori d’aquesta rela-
ció d’alumnes.

Així mateix, el Departament d’Educació
podrà admetre una relació inferior al mínim
dels 20 alumnes en aquells centres que
estiguin situats en zones rurals o suburba-
nes.

f) No tenir adscrit un professor recol·locat
en la unitat per a la qual se sol·licita la sub-
venció.

—3 Criteris de concessió
L’atorgament de subvencions als centres

que accedeixin per primera vegada al règim
de subvenció s’efectuarà, sempre i quan
reuneixin els requisits establerts en la base
segona d’aquesta Ordre, d’acord amb el
següent ordre de preferència:

Aquells centres que satisfacin necessitats
d’escolarització.

Els centres que atenguin poblacions es-
colars de condicions socioeconòmiques
desfavorides.

—4 Obligacions dels beneficiaris
4.1 L’atorgament de subvencions a les

unitats d’educació infantil comporta per al
titular del centre beneficiari les obligacions
següents:

a) Impartir els ensenyaments objecte de
subvenció d’acord amb els plans d’estudi,
currículums i normes acadèmiques vigents
a Catalunya.

b) La quota a abonar per les famílies per
l’ensenyament de les unitats subvenciona-
des no podrà ser superior a la quantitat
resultant de la diferència entre el cost de la

plaça escolar de cada alumne (1) i la sub-
venció atorgada pel Departament per a cada
alumne (2).

(1): El cost de la plaça escolar de cada
alumne és el resultat de dividir el cost de la
unitat escolar que anualment s’aprova per
a les unitats concertades d’educació infan-
til, que per a l’any 2005 s’ha quantificat en
37.998,09 euros, entre els 10 mesos, du-
rant els quals les famílies dels alumnes abo-
nen les quotes per aquests ensenyaments
i entre el nombre d’alumnes de la unitat be-
neficiària de la subvenció, amb un màxim
de 25 alumnes.

37.998,09 euros / 10 mesos / nombre
d’alumnes de la unitat beneficiària.

(2): L’import de la subvenció del Departa-
ment d’Educació és el resultat de dividir la
subvenció per curs entre els 10 mesos
durant els quals les famílies dels alumnes
abonen les quotes per aquests ensenya-
ments i entre el nombre d’alumnes de la
unitat beneficiària de la subvenció de tercer
curs d’educació infantil, amb un màxim de
25 alumnes.

17.412,00 euros / 10 mesos / nombre
d’alumnes de la unitat beneficiària de tercer
curs d’educació infantil.

En el cas que el centre disposi de profes-
sors recol·locats en les unitats subvencio-
nades, l’import de la subvenció és el resul-
tat de dividir el cost mitjà d’un professor
recol·locat, que es quantifica en 32.813,05
euros entre els 10 mesos durant els quals
les famílies dels alumnes abonen les quo-
tes per aquests ensenyaments i entre el
nombre d’alumnes de la unitat beneficiària
de la subvenció.

32.813,05 euros / 10 mesos / nombre
d’alumnes de la unitat beneficiària.

c) Donar publicitat del caràcter subven-
cionat del nivell de l’educació infantil del
centre i de les quotes autoritzades pel De-
partament d’Educació, en relació amb
aquest nivell educatiu.

Les activitats escolars complementàries,
extraescolars i els serveis destinats als alum-
nes de les unitats beneficiàries queden sot-
mesos al mateix règim que el previst en la
normativa vigent per als concerts educatius.

El rebut que el centre estengui a les famí-
lies dels alumnes de les unitats subvencio-
nades s’haurà d’ajustar al model que cons-
ta en l’annex 3 d’aquesta Ordre, sense que
hi pugui constar cap altre concepte que els
especificats en aquest model.

En conseqüència, aquest rebut només
podrà incloure la quota a abonar per la fa-
mília per l’ensenyament de les unitats sub-
vencionades, calculada segons s’estableix
en l’anterior apartat b), i les quotes per
activitats escolars complementàries, extra-
escolars i pels serveis escolars, que hauran
d’estar especificades de manera diferenci-
ada.

d) Ajustar-se al règim d’admissió d’alum-
nes establert per als centres docents sos-
tinguts amb fons públics.

En cap cas el centre podrà establir per al
nivell objecte de subvenció proves d’accés
o selecció ni percebre cap tipus de quanti-
tat en concepte de matrícula, reserva de
plaça o similar.

4.2 L’incompliment de les obligacions
derivades de la subvenció i els conflictes
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entre el titular del centre i el consell escolar
es regiran pel procediment que estableix el
règim de concerts educatius per als matei-
xos supòsits.

—5 Justificació
Les quantitats abonades pel Departament

d’Educació en concepte de subvenció es
justificaran, abans del 30 d’octubre de 2006,
mitjançant aportació de la certificació de
l’acta del consell escolar del centre, en la
qual constaran les següents dades:

Declaració conforme la subvenció atorga-
da s’ha destinat íntegrament a l’activitat
subvencionada i que en conseqüència s’ha
efectuat una reducció de les quotes que
abonen les famílies dels alumnes, per les
places escolars d’educació infantil subven-
cionades.

Declaració conforme el centre ha complert
les obligacions derivades d’aquesta Ordre i
la normativa vigent, especialment pel que
fa referència a les quotes abonades per les
famílies, el règim d’admissió d’alumnes i la
contractació, la titulació i la capacitació
acadèmica del personal docent de les uni-
tats beneficiàries.

Declaració on constin els diferents ingres-
sos obtinguts i les despeses generades per
l’activitat subvencionada

Aquesta certificació, que s’acompanyarà
de les còpies compulsades dels títols aca-
dèmics dels professors-tutors de les unitats
beneficiàries, en el cas que no constin al De-
partament d’Educació, caldrà aportar-la
juntament amb la relativa a la del concert
educatiu del nivell d’educació primària i
s’adaptarà al model que figura a l’annex 2
d’aquesta Ordre.

—6 Pagament
El Departament d’Educació abonarà men-

sualment, en concepte de bestreta, l’import
de la subvenció al titular del centre benefi-
ciari a través de la domiciliació bancària que
aquest tingui establerta per al seu concert
educatiu.

—7 Modificació de la subvenció
La subvenció concedida es podrà revisar

en qualsevol moment, previ informe de la
Inspecció d’Educació, quan s’acrediti l’al-
teració de les condicions que van motivar el
seu atorgament.

—8 Informació
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar

tota la informació requerida per la Interven-
ció General de la Generalitat de Catalunya,
la Sindicatura de Comptes o altres òrgans
competents.

ANNEX 2

Model de certificació de l’acta del consell
escolar

El/La senyor/a (nom i cognoms), amb el
DNI (núm.), com a titular/representant legal
del centre docent concertat (nom), de (lo-
calitat i adreça), amb codi (núm.),

Certifico:
Que a la reunió del consell escolar de

(data) es va aprovar, a proposta del titular,
la rendició anual de comptes de les quan-
titats percebudes del Departament d’Edu-

cació de la Generalitat de Catalunya, pel
concepte de subvenció d’educació infantil,
durant el curs 2005/06, l’acta de la qual es
transcriu a continuació:

Acta de la reunió del consell escolar
(Nom i cognoms de): director, represen-

tants del titular del centre, representants dels
professors, representants dels pares, repre-
sentants dels alumnes i representants del
personal d’administració.

“A (localitat, data i hora), reunides les per-
sones esmentades, membres del consell es-
colar encarregat d’aprovar la rendició anual
de comptes de les quantitats que ha abonat
el Departament d’Educació al centre (deno-
minació) en concepte de subvenció d’edu-
cació infantil, s’acorda:

”La quantitat de (euros), que ha percebut
el centre en concepte de subvenció d’edu-
cació infantil per a (nombre) unitats ha estat
destinada íntegrament al finançament del
cost de les places escolars de les unitats
beneficiàries de dita subvenció i, per tant, a
la reducció de les quotes a repercutir a les
famílies.

”Els rebuts tramesos a les famílies pels
ensenyaments d’educació infantil s’ajusten
al model aprovat en l’annex 3 de l’Ordre de
25 de juliol de 2005, per la qual es convoca
concurs públic per a la concessió de sub-
vencions als centres docents privats en el
nivell d’educació infantil.

”El centre ha complert les obligacions de-
rivades de l’Ordre indicada i la normativa vi-
gent, especialment pel que fa referència a
les quotes abonades per les famílies, el
règim d’admissió d’alumnes i la contracta-
ció, la titulació i la capacitació acadèmica
del personal docent de les unitats benefici-
àries.

”Els ingressos obtinguts per aquesta acti-
vitat han estat de (euros) a càrrec de les
quotes abonades per les famílies a raó de
(euros) per alumne i de (euros) a càrrec de la
subvenció atorgada pel Departament d’Edu-
cació. Les despeses generades han estat de
(euros) en concepte de despeses de perso-
nal i de (euros) en concepte de despeses de
funcionament.

”I perquè així consti, a l’efecte del que dis-
posa l’Ordre de 25 de juliol de 2005, signo
aquest certificat”.

ANNEX 3

Model del rebut per l’ensenyament de les
unitats subvencionades

La unitat d’educació infantil on està ma-
triculat l’alumne està subvencionada pel De-
partament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.

1. Quota per l’ensenyament:
Cost de la plaça escolar de l’alumne:
Subvenció del Departament d’Educació

per alumne:
Quota a abonar per la família:
2. Quota per activitats escolars comple-

mentàries:
Nom de l’activitat:
Import de la quota:
3. Quota per activitats escolars extraes-

colars:
Nom de l’activitat:

Import de la quota:
4. Quota per serveis escolars:
Nom del servei:
Import de la quota:

(05.203.059)

ORDRE EDC/369/2005, de 25 de juliol, per
la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions per al finançament
de despeses de personal dels serveis de
menjador, esbarjo i transport dels centres
docents concertats d’educació especial.

En els darrers cursos escolars s’han con-
cedit ajuts per al finançament de les despe-
ses de personal dels serveis de menjador,
esbarjo i transport dels centres docents con-
certats d’educació especial.

L’efectivitat de l’oferta de places escolars
gratuïtes de la modalitat de l’educació es-
pecial està relacionada amb els serveis de
menjador, esbarjo i transport, ateses les ca-
racterístiques específiques de l’alumnat
d’aquesta modalitat educativa. En conse-
qüència, és convenient que aquests alum-
nes gaudeixin d’aquests serveis esmentats,
tant pel que fa a l’adquisició d’hàbits com
pel que fa al desenvolupament d’habilitats
i destreses manipuladores. Amb aquesta fi-
nalitat, durant el curs 2005/06, el Departa-
ment d’Educació vol continuar ajudant en
el finançament del cost que les famílies han
de suportar, per tal que els infants puguin
ser atesos íntegrament.

Per això, de conformitat amb la Llei 38/
2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions, i el capítol 9 del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, i a proposta de la Direcció Ge-
neral de Centres Educatius,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions per al finançament de
les despeses de personal dels serveis de
menjador, esbarjo i transport dels centres
docents concertats d’educació especial per
al curs 2005-06. Aquest concurs es regirà
per les bases reguladores que consten a
l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 2
La concessió d’aquestes subvencions,

que no tenen caràcter recurrent, anirà a
càrrec de l’aplicació pressupostària EN04
D/480130700/4222, per un import màxim
de 5.001.528,81 euros. La despesa corres-
ponent a l’any 2005 és de 1.645.241,87
euros i la resta de l’import, que correspon
al període gener-agost de 2006, és de
3.356.286,94 euros, el qual queda condici-
onat a l’aprovació dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2006.

Article 3
Les sol·licituds de subvenció es formula-

ran mitjançant el model de sol·licitud, que
estarà a disposició dels interessats en els
serveis territorials del Departament d’Edu-
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cació, o bé a l’adreça electrònica http://
www.gencat.net/educacio; i es presentaran
als serveis territorials del Departament
d’Educació, des de l’1 de setembre fins el
16 de setembre de 2005.

La sol· l ic itud s’haurà d’acompanyar
d’una declaració del titular del centre con-
forme no es troba en cap de les circums-
tàncies que estableix l’article 13.2 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits es-
tablerts, es requerirà l’interessat perquè en
el termini de 10 dies esmeni la falta i, si
escau, adjunti els documents preceptius,
amb la indicació que si no ho fa, es consi-
derarà desistit de la seva petició.

La Inspecció d’Educació confirmarà les
dades de deficiències motrius de l’alum-
nat que puguin afectar els criteris de con-
cessió que determina la base reguladora
número 5.

Article 4
El director general de Centres Educatius

elevarà proposta de resolució de la convo-
catòria a la consellera d’Educació, la qual
emetrà la corresponent resolució, abans del
31 de desembre de 2005. Un cop transcor-
regut aquest termini, si no ha recaigut cap
resolució expressa, s’entén que la sol·licitud
és desestimada.

La resolució de concessió d’aquestes
subvencions es publicarà al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta resolució de concessió,
que exhaureix la via administrativa, les per-
sones interessades poden interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superi-
or de Justícia 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin con-
venient per a la defensa dels seus interes-
sos.

Article 5
L’atorgament de la subvenció comporta

per al centre beneficiari l’obligació d’aplicar
la totalitat dels imports de la subvenció a
minorar les quotes repercutides a les famí-
lies, per a la prestació dels serveis de men-
jador, esbarjo i transport, i l’obligació de
mantenir adscrit a aquests serveis exclusi-
vament el personal monitor que es deriva
de la subvenció atorgada.

Article 6
L’import de la subvenció concedida en

cap cas no pot ésser d’una quantia que,
aïlladament o en concurrència amb subven-

cions d’altres entitats públiques o privades,
nacionals i internacionals, superi el cost de
l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

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

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

Barcelona, 25 de juliol de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Bases reguladores

—1 Objecte
L’objecte de la convocatòria és el finan-

çament de les despeses de personal dels
serveis de menjador, esbarjo i transport dels
centres docents concertats d’educació es-
pecial, per al curs 2005-06.

—2 Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvenci-

ons que preveu la base anterior tots els
centres concertats d’educació especial de
Catalunya, d’acord amb els criteris de con-
cessió que determina la base 5 d’aquesta
Ordre.

—3 Justificació
Els titulars dels centres beneficiaris justi-

ficaran la destinació correcta de la subven-
ció mitjançant certificació de l’acta del con-
sell escolar del centre, en la qual es faran
constar les dades següents:

Declaració conforme la subvenció perce-
buda s’ha destinat íntegrament a les activi-
tats subvencionades.

La relació del personal que ha prestat
aquest servei, amb indicació del nom i la de-
dicació horària corresponent, així com de
l’entitat que té encomanada la realització del
servei (centre docent, associació de mares
i pares, etc.), especificant si el servei es
presta directament per aquesta entitat o si
està contractat a una empresa de serveis.

Cost del servei.
Import de la quota abonada mensual-

ment, per cada alumne, per a la prestació
de cadascun dels serveis.

Import total de les quotes ingressades pel

centre, per a la prestació de cadascun dels
serveis.

Als efectes esmentats al paràgraf anteri-
or, els titulars dels centres utilitzaran el
model de certificat que figura a l’annex 2
d’aquesta Ordre.

Els titulars dels centres aportaran el cer-
tificat esmentat conjuntament amb el cor-
responent a les despeses de funcionament
del curs 2005-06, abans del 30 d’octubre
de 2006.

La no justificació de l’aplicació de l’im-
port atorgat a l’activitat subvencionada o la
justificació incorrecta d’aquesta subvenció
comportarà la revocació de la subvenció
atorgada, amb la consegüent obligació del
titular del centre de retornar els imports
justificats indegudament.

—4 Pagament
El pagament de la subvenció es farà efec-

tiu, en concepte de bestreta, en pagaments
mensuals conjuntament amb les despeses
de funcionament del concert educatiu.

—5 Criteris de concessió
Monitors de menjador:
a) Alumnes als quals cal donar el menjar:

se subvencionarà el cost de 5 hores a la
setmana d’1 monitor per cada 3 alumnes.

b) Altres alumnes: se subvencionarà el
cost de 5 hores a la setmana d’1 monitor
per cada 6 alumnes.

Monitors d’esbarjo:
a) Centres que realitzen activitats esco-

lars complementàries: se subvencionarà el
cost de 5 hores a la setmana d’1 monitor
per cada 9 alumnes.

b) Centres que no realitzen activitats es-
colars complementàries: se subvencionarà
el cost de 10 hores a la setmana d’1 moni-
tor per cada 9 alumnes.

A aquests efectes, cal tenir present que
el període de descans entre les classes del
matí i les de la tarda és superior a 1 hora.

Monitors de transport:
a) Alumnes sense mobilitat o amb greus

dèficits motors: se subvencionarà el cost de
12,5 hores a la setmana de 2 monitors per
cada 15 alumnes.

b) Altres alumnes: se subvencionarà el
cost de 12,5 hores a la setmana d’1 moni-
tor per cada 15 alumnes.

La subvenció per a aquests monitors
s’atorgaran sempre que es transporti un
mínim de 15 alumnes. Si el grup d’alumnes
que utilitza el mateix servei de transport està
format tant per alumnes amb greus dèficits
motors, com per altres alumnes, se subven-
cionarà el cost de 12,5 hores a la setmana
de 2 monitors per cada 15 alumnes, sem-
pre que aquest grup inclogui com a mínim
a 4 alumnes amb greus dèficits motors o
sense mobilitat.

En el cas que els monitors de transport
siguin contractats pels corresponents con-
sells comarcals, els centres docents no
podran sol·licitar la subvenció per aquest
concepte.

—6 Modificació de la subvenció
La subvenció concedida es podrà revisar

en qualsevol moment, previ informe de la
Inspecció d’Educació, quan s’acrediti l’al-
teració de les condicions que van motivar el
seu atorgament.



1185

Núm. 1061

—7 Informació
El beneficiari de la subvenció està obligat

a facilitar tota la informació que li sigui re-
querida per la Intervenció General de la Ge-
neralitat de Catalunya, la Sindicatura de
Comptes o altres òrgans competents.

ANNEX 2

El/La senyor/a (nom i cognoms), amb el
DNI (núm.), com a titular/representant legal
del centre docent concertat d’educació
especial (nom) del (carrer i localitat), amb
codi (número),

Certifico:
Que a la reunió del consell escolar de

(data), es va aprovar, a proposta del titular,
la rendició de comptes de les quantitats
percebudes de l’Administració per finançar
les despeses de personal dels serveis de
menjador, esbarjo i transport corresponent
al curs 2005-06, l’acta de la qual es trans-
criu a continuació:

“Acta de la reunió del consell escolar.
”(nom i cognoms de): director, represen-

tants del titular del centre, representants dels
professors, representats dels pares, repre-
sentants del personal d’administració.

”A (localitat, data i hora), reunides les
persones esmentades, membres del con-
sell escolar encarregat d’aprovar la rendi-
ció de comptes de les quantitats perce-
budes de l’Administració per finançar les
depeses de personal dels serveis de men-
jador, esbarjo i transport corresponents al
curs 2005-06 del centre concertat (deno-
minació), s’acorda:

”La quantitat de (euros) percebuda pel cen-
tre en concepte de subvenció per al finança-
ment de les despeses de personal dels servies
de menjador, esbarjo i transport durant el curs
2005/06 ha esta destinada íntegrament a les
depeses esmentades i s’han descomptat de
les quotes abonades pels pares per aquest
concepte, d’acord amb els detall següent:

”Servei de menjador i esbarjo.
”a) Import de la subvenció concedida pel

Departament d’Educació:
”b) Import de la quota abonada mensual-

ment per cada alumne:
”c) Import total de les quotes ingressa-

des pel centre:
”d) La relació del personal que presta

aquest servei, amb indicació del nom i la
dedicació horària corresponent, així com de
l’entitat que té encomanada la realització
del servei (centre docent, associació de
mares i pares, etc.), especificant si el ser-
vei es presta directament per aquesta en-
titat o si està contractat a una empresa de
serveis.

”e) Cost del servei.
”Servei de transport.
”a) Import de la subvenció concedida pel

Departament d’Educació:
”b) Import de la quota abonada mensual-

ment per cada alumne:
”c) Import total de les quotes ingressa-

des pel centre:
”d) La relació del personal que presta

aquest servei, amb indicació del nom i la de-
dicació horària corresponent, així com de
l’entitat que té encomanada la realització del
servei (centre docent, associació de mares

i pares, etc.), especificant si el servei es
presta directament per aquesta entitat o si
està contractat a una empresa de serveis.

”e) Cost del servei.
”I perquè consti així, signo aquest certi-

ficat”.

(05.203.028)

ORDRE EDC/370/2005, de 25 de juliol, per
la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions destinades a l’es-
colarització d’infants de zero a tres anys en
centres de titularitat privada sense finalitat
de lucre.

Des que el Decret 120/1988, de 5 de
maig, va transferir la gestió de les llars d’in-
fants al Departament d’Educació, s’ha man-
tingut una convocatòria anual adreçada a
finançar el cost del funcionament dels cen-
tres de Catalunya que escolaritzen infants
de zero a tres anys, amb la voluntat de
minorar les quotes que els usuaris abonen
per aquest servei.

Per tal de mantenir aquests ajuts durant el
curs escolar 2005-2006 i de conformitat amb
el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, i el capítol 9 del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, i a proposta de la Direcció
General de Centres Educatius,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions destinades a l’escola-
rització d’infants de zero a tres anys als
centres de Catalunya, de titularitat privada
sense finalitat de lucre, per al curs escolar
2005-2006.

Article 2
Aprovar les bases reguladores per les

quals es regirà aquesta convocatòria que
consten a l’annex 1 d’aquesta Ordre.

Article 3
La concessió d’aquestes subvencions anirà

a càrrec de l’aplicació pressupostària EN04 D/
480130900/4222, per un import màxim de
8.750.000,00 euros. La despesa que s’impu-
tarà al pressupost de l’any 2005 és de
2.878.323,00 euros i la resta de l’import és de
5.871.677,00 euros, el qual queda condicio-
nat a l’aprovació dels pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per a l’any 2006.

Article 4
Els titulars dels centres interessats en aco-

llir-se a aquest règim de subvencions podran
presentar les seves sol·licituds als correspo-
nents serveis territorials del Departament
d’Educació, des de l’1 de setembre de 2005
fins al 16 de setembre del mateix any, utilit-
zant el model de sol·licitud que es lliurarà als
serveis indicats, o bé a l’adreça electrònica
http://www.gencat.net/educacio.

Aquestes sol·licituds s’hauran de presen-
tar amb la següent documentació:

a) Relació de l’alumnat matriculat al cen-
tre en el mes de setembre de 2005, espe-
cificant el nombre d’alumnes lactants (nas-
cuts l’any 2005), maternals (nascuts l’any
2004) i de jardí d’infància (nascuts l’any
2003).

Aquesta relació ha d’estar signada pel
t itular del centre i anirà acompanyada
d’una còpia compulsada de la pàgina del
llibre de família on consti inscrit l’alumne
matriculat al centre. Les còpies compul-
sades de les pàgines dels llibres de famí-
lia s’han de presentar en el mateix ordre
que segueix la relació d’alumnes matricu-
lats al centre.

b) Relació nominal del personal del cen-
tre, especificant qui són els tutors de les di-
ferents aules, juntament amb fotocòpia
compulsada dels títols acadèmics.

c) Fotocòpia compulsada dels estatuts
de l’entitat titular del centre, que deixin cons-
tància de la manca de lucre de l’entitat.

d) Fotocòpia compulsada del document
que acredita la capacitat legal del represen-
tant de l’entitat.

e) Declaració conforme l’entitat titular del
centre no es troba en cap dels supòsits que
estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvenci-
ons.

La Inspecció Educativa confirmarà les da-
des d’escolarització que constin a les sol·-
licituds.

Article 5
El director general de Centres Educatius

elevarà la proposta de resolució de la con-
vocatòria a la consellera d’Educació, la qual
emetrà la corresponent resolució, abans del
31 de desembre de 2005.

La resolució de concessió d’aquestes
subvencions es publicarà al DOGC.

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.

En qualsevol cas, les sol·licituds presen-
tades s’entendran desestimades si no hi
recau resolució expressa en el termini abans
esmentat.

Article 6
L’import de la subvenció en cap cas no

pot ser d’una quantia que, aïlladament o en
concurrència amb subvencions d’altres
entitats públiques o privades, nacionals o
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internacionals, superi el cost de l’activitat a
desenvolupar pel beneficiari.

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, 25 de juliol de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX 1

Bases reguladores

—1 Objecte
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions destinades a l’escola-
rització d’infants de zero a tres anys en
centres de titularitat privada sense finalitat
de lucre.

—2 Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquestes sub-

vencions els centres que atenguin infants
menors de tres anys d’edat i que complei-
xin els requisits següents:

a) Estar autor i tzat pel Departament
d’Educació com llar d’infants o com a cen-
tre d’educació preescolar.

b) El director i el personal educador dels
centres sol·licitants hauran d’estar en pos-
sessió de les titulacions que indica el Reial
decret 113/2004, de 23 de gener, que des-
envolupa els aspectes educatius bàsics i
l’organització dels ensenyaments de l’edu-
cació preescolar i es determinen les condi-
cions que han de reunir els centres d’aques-
ta etapa.

c) No superar en cap cas la capacitat au-
toritzada del centre.

d) Els centres han d’estar constituïts le-
galment com a entitats sense ànim de lu-
cre.

—3 Concessió de les subvencions
El mòdul de subvenció per al curs esco-

lar 2005-2006 és de 700,00 euros per alum-
ne/curs. No obstant això, es podrà dismi-
nuir aquest mòdul, en cas que l’import
màxim que estableix l’article 3 de l’Ordre de
convocatòria no permeti atendre el total de
possibles centres beneficiaris.

—4 Obligació dels beneficiaris
L’obtenció d’una subvenció comportarà

per al centre beneficiari les següents obli-
gacions:

a) Donar compliment als requisits que es-
tableixen la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística; l’Ordre d’11 de maig de
1983, sobre orientacions educatives (DOGC
núm. 336, de 10.6.1983); el Reial decret
113/2004, de 23 de gener, que desenvolu-
pa els aspectes educatius bàsics i l’orga-
nització dels ensenyaments de l’educació
preescolar i es determinen les condicions
que han de reunir els centres d’aquesta
etapa; el Decret 252/2004, d’1 d’abril, pel
qual s’estableix el procediment d’admissió
d’alumnat als centres docents en els ense-
nyaments sufragats amb fons públ ics
(DOGC núm. 4105, de 2.4.2004), i l’altra
normativa sobre centres assistencials i edu-
catius que acullen infants fins a 6 anys i
sobre centres d’educació preescolar.

b) Donar publicitat del caràcter subven-
cionat de l’educació preescolar.

c) Repercutir íntegrament la subvenció als
pares de l’alumnat escolaritzat en els cen-
tres subvencionats.

—5 Justificació
Les quantitats concedides pel Departa-

ment d’Educació en concepte de subven-
ció es justificaran durant el mes de juny,
mitjançant aportació de la documentació
següent:

a) Declaració del titular del centre d’ha-
ver respectat les normes d’admissió d’alum-
nat.

b) Declaració signada del pare o tutor le-
gal de l’alumnat beneficiari de la subvenció,
d’acord amb el model que consta a l’annex
2 d’aquesta Ordre. Aquestes declaracions
s’han de presentar en el mateix ordre que
s’hagi seguit en la relació d’alumnes que el
centre hagi presentat per a la sol·licitud de
la subvenció.

—6 Pagament
Un cop atorgada aquesta subvenció, es

tramitarà el pagament d’una bestreta per un
import total màxim de 2.878.323,00 euros,
entre tots els centres beneficiaris.

Un cop els centres presentin la justifica-
ció de tot l’import atorgat, es tramitarà el
pagament de la resta de la subvenció, per
un import total màxim de 5.871.677,00
euros.

—7 Esmenes en la documentació presen-
tada

No s’admetran esmenes en la documen-
tació presentada pel centre per a la conces-
sió i justificació de la subvenció, que no
estiguin validades pel signatari del document
afectat. En conseqüència, per a la validesa
de les esmenes que constin a la declaració
signada pel pare o tutor legal de l’alumnat,
a la qual fa referència la base 5.b), caldrà
que el pare o tutor faci constar de manera
expressa que l’esmena és vàlida.

—8 Informació
Els beneficiaris estaran obligats a faci-

litar tota la informació requerida per la In-
tervenció General de la Generalitat de
Catalunya, la Sindicatura de Comptes o
altres òrgans competents, d’acord amb el
Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legisla-
tiu 3/2002, de 24 de desembre.

ANNEX 2

(Noms i cognoms), com a pare/mare/tu-
tor/a legal del/de la nen/a (nom i cognoms),
escolaritzat/ada al centre (denominació), de
(municipi), durant els mesos (mes)/(mes) de
2005 i els mesos (mes)/(mes) de 2006.

Declaro:
Que l’esmentat centre m’ha descomptat

la quantitat de (import) euros/mes en con-
cepte de la subvenció rebuda del Departa-
ment d’Educació.

(Localitat i data)

(Signatura)

(05.203.023)

ORDRE EDC/371/2005, de 25 de juliol, per
la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions als centres do-
cents privats concertats, per al suport a
l’acollida i a l’aprenentatge de la llengua
catalana destinat a l’alumnat estranger de
nova incorporació al sistema educatiu.

Per tal de facilitar l’acollida de l’alumnat
estranger de nova incorporació al sistema
educatiu i la seva integració en la societat
catalana, i específicament en el sistema
educatiu, el Departament d’Educació en el
seu Pla per a la llengua i cohesió social ha
elaborat diverses mesures adreçades a
potenciar la llengua catalana com a llengua
vehicular de l’ensenyament i a promoure
l’educació intercultural com a fonaments
d’un model integrador basat en la convivèn-
cia i el respecte a la diversitat.

Concretament, el Departament ha implan-
tat diversos recursos en els centres públics,
com són les aules d’acollida en els centres
d’educació primària i secundària, enteses
com un punt de referència i un marc de
treball obert amb una constant interacció
amb la dinàmica del centre, que permetin
una atenció emocional i curricular persona-
litzada i un aprenentatge intensiu de la llen-
gua catalana.

Atès que en els darrers cursos escolars
ha esdevingut significatiu el nombre d’alum-
nat estranger de nova incorporació al siste-
ma educatiu, que s’ha escolaritzat en cen-
tres privats concertats, cal adoptar mesures
que permetin a l’alumnat indicat disposar
d’un suport que faciliti una bona acollida
inicial i una ràpida integració.

Així doncs, el Departament d’Educació,
en el marc del Pla per a la llengua i la co-
hesió social, i per tal d’afavorir la integració
al sistema educatiu de tot l’alumnat de nova
incorporació, considera adient convocar un
concurs públic, per a la concessió de sub-
vencions als centres privats concertats, per
al suport a l’acollida i a l’aprenentatge de la
llengua catalana destinat a l’alumnat estran-
ger que s’hagi incorporat des de setembre
de l’any 2003 per primera vegada al siste-
ma educatiu de Catalunya.

D’acord amb el que disposa la Llei 38/
2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions, i el capítol IX del Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya,
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aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24
de desembre, i a proposta de la Direcció Ge-
neral de Centres Educatius,

Ordeno:

Article 1
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions als centres docents
privats concertats, per al suport a l’acollida
i a l’aprenentatge de la llengua catalana
destinat a l’alumnat estranger que s’hagi
incorporat, des de setembre de l’any 2003,
per primera vegada al sistema educatiu de
Catalunya, en el nivell d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria.

Aquest concurs es regirà per les bases
que consten en l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2
Els titulars dels centres interessats en aco-

llir-se a aquestes subvencions podran presen-
tar les seves sol·licituds al corresponent ser-
vei territorial del Departament d’Educació, des
de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre
al DOGC, fins al 30 de setembre de 2005.

Els centres han d’utilitzar el model de sol·-
licitud que es lliurarà en els serveis indicats
o bé, a l’adreça electrònica:

http://www.gencat.net/educacio.
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una

declaració del titular del centre conforme no
es troba en cap de les circumstàncies que
estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvenci-
ons (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

Si la sol·licitud no reuneix els requisits es-
tablerts, es requerirà l’interessat perquè en
el termini de deu dies esmeni la falta i ad-
junti, si escau, els documents preceptius,
amb la indicació que si no ho fa es consi-
derarà que desisteix de la seva petició.

Article 3
La concessió d’aquestes subvencions,

que no té caràcter recurrent, anirà a càrrec
de l’apl icació pressupostària EN04 D/
480131200/3135 del pressupost de la Ge-
neralitat de Catalunya i per un import mà-
xim d’1.440.000,00 euros. No obstant,
aquest import podrà ser superior si, d’acord
amb les sol·licituds rebudes, és necessari
donar més subvencions de les inicialment
previstes.

La despesa corresponent a l’any 2005,
és de 240.000,00 euros i la resta de l’im-
port, que correspon al període gener/juny
de l’any 2006 és d’1.200.000,00 euros, el
qual queda condicionat a l’aprovació dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per a l’any 2006.

Article 4
El director general de Centres Educatius

elevarà la corresponent proposta de reso-
lució de la convocatòria a la consellera
d’Educació, la qual emetrà resolució abans
del 31 de desembre de 2005. Un cop trans-
corregut aquest termini, si no ha recaigut
cap resolució expressa, s’entén que la sol·li-
citud es desestimada.

La resolució de la convocatòria en què es
concedeixin les subvencions es publicarà al
DOGC, i en aquesta s’indicaran els recur-

sos que es podran interposar, l’òrgan da-
vant el qual es podrà recórrer i el termini per
fer-ho.

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

Així mateix, poden interposar 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, 25 de juliol de 2005

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX

—1 Objecte
Convocar concurs públic per a la conces-

sió de subvencions als centres docents
privats concertats, per al suport a l’acollida
i a l’aprenentatge de la llengua catalana
destinat a l’alumnat estranger que s’ha in-
corporat, des de setembre de l’any 2003,
per primera vegada al sistema educatiu de
Catalunya, en el nivell d’educació primària i
d’educació secundària obligatòria.

La subvenció es podrà destinar a finan-
çar la retribució d’hores de professor de su-
port de l’acollida i l’aprenentatge de la llen-
gua catalana o a compensar les despeses
derivades del funcionament o de l’equipa-
ment necessari per dur a terme l’acollida i
la integració de l’alumnat de nova incorpo-
ració.

—2 Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvenci-

ons que preveu l’apartat anterior tots els
centres docents privats concertats de
Catalunya, que compleixin els requisits se-
güents:

a) Tenir subscrit concert per als nivells
educatius als quals s’ha incorporat l’alum-
nat estranger (l’educació primària, l’educa-
ció secundària obligatòria, o ambdós).

b) No percebre finançament del Depar-
tament d’Educació o d’altres departaments
o organismes de la Generalitat de Catalunya
o d’altres administracions públiques, pel
mateix tipus de despesa.

c) Tenir un mínim de 4 alumnes que
s’hagin incorporat, des de setembre de
l’any 2003, per primera vegada al sistema
educatiu de Catalunya, en algun dels ni-
vells educatius objecte d’aquesta subven-

ció. Per tant, cal tenir un mínim de 4 alum-
nes a educació primària, o un mínim de 4
alumnes a educació secundària obligatò-
ria, per poder accedir a la subvenció.

d) Disposar d’un pla d’acollida i d’inte-
gració per a tot l’alumnat.

e) Adequar els projectes de centre a la
nova realitat sociolingüística i sociocultural.

f) En el cas d’educació secundària obli-
gatòria, l’alumnat no ha de disposar de cap
altre suport per a l’aprenentatge de la llen-
gua catalana, com són els tallers d’adapta-
ció escolar, els cursos intensius i els tallers
de llengua.

—3 Import de la subvenció
La subvenció que s’atorgarà a cada cen-

tre dependrà del nombre d’alumnat estran-
ger de nova incorporació al sistema edu-
catiu que, per a cadascun dels nivells
d’educació primària i educació secundària
obligatòria tingui el centre, d’acord amb
l’escalat següent:

Entre 4 i 7 alumnes: 3.600,00 euros.
Entre 8 i 16 alumnes: 7.200,00 euros.
Entre 17 i 32 alumnes: 14.400,00 euros.
A partir de 33 alumnes: 21.600,00 euros.
Si el centre beneficiari de la subvenció ja

disposa, per una resolució del director ge-
neral de Centres Educatius, de professorat
addicional a pagament delegat per donar
suport a l’alumnat estranger de nova incor-
poració al sistema educatiu, l’import màxim
de la subvenció serà de 7.200,00 euros.

—4 Obligacions dels beneficiaris
L’atorgament de subvencions comporta

per al titular del centre beneficiari les se-
güents obligacions:

a) Dur a terme l’acollida i la integració de
l’alumnat de nova incorporació de forma to-
talment gratuïta.

b) Organitzar i dur a terme, si escau, cur-
sos de suport per a l’acollida i l’aprenentat-
ge de la llengua catalana, amb una durada
mínima de 150 hores, destinats a l’alumnat
indicat, amb els requisits establerts en
l’apartat següent.

c) El personal que imparteix aquests cur-
sos ha de tenir alguna de les següents titu-
lacions: mestre o llicenciat, amb un dels
certificats de nivell superior de català (D),
previstos en l’Ordre PRE/228/2004, de 21
de juny, sobre els títols, diplomes i certifi-
cats equivalents als certificats de coneixe-
ment de català de la Secretaria de Política
Lingüística.

d) Organitzar, de manera diferenciada, les
actuacions d’acollida i d’aprenentatge de la
llengua catalana adreçades a l’alumnat
d’educació primària, de les adreçades a
l’alumnat d’educació secundària obligatòria.

—5 Justificació
5.1 Un cop hagi finalitzat el curs esco-

lar i en tot cas, abans del 15 de juliol de
2006, els centres justificaran la subvenció
atorgada pel Departament d’Educació mit-
jançant l’aportació de la documentació se-
güent:

a) Còpia compulsada de les nòmines i
documents TC1 i TC2 del personal contrac-
tat pel propi centre per dur a terme l’acolli-
da i l’aprenentatge de la llengua catalana.
En el cas que aquest servei es contracti amb
empreses, caldrà aportar una còpia com-
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pulsada de les corresponents factures i
còpia compulsada dels documents acredi-
tatius del seu pagament.

b) Còpia compulsada de les factures
acreditatives de les despeses originades
derivades del funcionament o de l’equipa-
ment necessari per dur a terme l’acollida i
la integració de l’alumnat de nova incorpo-
ració i còpia compulsada dels documents
acreditatius del seu pagament.

5.2 Es considera despesa subvenciona-
ble la despesa realitzada i pagada abans de
la finalització del període de justificació es-
tablert.

—6 Pagament
Un cop notificada la concessió de la sub-

venció, el Departament d’Educació tramitarà

el pagament d’una bestreta, equivalent a
una sisena part de la subvenció, i que anirà
a càrrec del pressupost del 2005.

La tramitació del pagament de la resta de
l’import atorgat, s’efectuarà, a càrrec del
pressupost del 2006, quan els centres be-
neficiaris hagin presentat la corresponent
justificació.

A aquests efectes, el Departament d’Edu-
cació tramitarà els pagaments de l’import
de la subvenció al titular del centre benefi-
ciari, mitjançant la domiciliació bancària que
aquest tingui establerta per al seu concert
educatiu.

—7 Revocació de la subvenció
La subvenció concedida es podrà revo-

car, quan s’acrediti algun dels supòsits

que estableix la Llei 38/2003, de 17 de no-
vembre, general de subvencions, i el ca-
pítol IX del Text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre, i especialment, en el cas de l’incom-
pliment de l’obligació de justificació dels
requisits establerts en la base 2.c), 2.d) i
2.f), amb l’informe previ de la Inspecció
d’Educació.

—8 Informació
Els beneficiaris estaran obligats a facilitar

tota la informació requerida per la Interven-
ció General de la Generalitat, la Sindicatura
de Comptes o altres òrgans competents.

(05.203.042)


