
 

 
RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, per la qual es fixa la quantia màxima a percebre, en 
concepte d’assistència, per als membres del tribunal avaluador de la prova externa del 
programa de currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i baccalauréat per al curs 
2016-2017. 
 
Fets  
 
1. S’obre convocatòria pública per a la realització de la prova externa per a l’obtenció del títol de 
baccalauréat per a l’alumnat que ha cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’ha 
completat en el curs acadèmic 2016-2017, d’acord amb la Resolució de 28 de febrer de 2017 de la 
Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, publicada al Portal de centres 
públics i al Portal de centres d’altres titularitats del web del Departament d’Ensenyament. 
 
2. Segons la Resolució de 21 d’abril de 2017 de la Direcció General d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat es designen els membres que hauran de formar part del tribunal avaluador de 
la prova externa esmentada en el punt anterior. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. Base 4.6 de la convocatòria per a la realització de la prova externa per a l’obtenció del títol de 
baccalauréat per a l’alumnat que ha cursat el currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’ha 
completat en el curs acadèmic 2016-2017, d’acord amb la Resolució de 28 de febrer de 2017 de la 
Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, per la qual els membres del tribunal 
avaluador tenen dret a rebre les assistències que preveu el Decret 138/2008, de 8 de juliol, 
d’indemnitzacions per raó del servei (DOGC núm. 5170 de 10/07/2008). 
 
2. Article 25.4 del Decret 138/2008, de 8 de juliol, ja esmentat, pel qual s’estableix que en el cas de 
tribunals encarregats de la pràctica de proves d’aptitud que s’hagin de superar per a l’exercici de 
professions o per a la realització d’activitats, l’òrgan convocant és qui fixarà la quantia màxima a 
percebre dins l’import que s’estableix en l’annex 4 del mateix Decret. 
 
 
Per tot això,  
 
Resolc: 
 
Fixar, en els termes que es detallen més avall, la quantia màxima per assistència al tribunal avaluador 
de la prova externa per a l’obtenció del títol de baccalauréat per a l’alumnat que ha cursat el 
currículum mixt de batxillerat i baccalauréat i que l’ha completat en el curs acadèmic 2016-2017, 
designat per la Resolució de 21 d’abril de 2017 de la Direcció General d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat. 
 
- Quantia màxima a percebre pel president/a i secretari/ària del tribunal avaluador, en concepte 
d’assistència per dia: 40 euros. 
- Quantia màxima a percebre pels vocals del tribunal avaluador, en concepte d’assistència per dia: 37 
euros. 
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