
 

 

Resolució de 22 de maig de 2019, per la qual es fixa la quantia 
màxima a percebre, en concepte d’assistència, per als membres del 
tribunal avaluador dels Premis Extraordinaris de Batxillerat per al 
curs 2018-2019 
 
 
Fets  
 
1. S’obre convocatòria pública per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat 
corresponents al curs 2018-2019, d’acord amb la Resolució EDU/699/2019, de 14 de març, 
per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat 
corresponents al curs 2018-2019, publicada al DOGC núm. 7841, de 27 de març de 2019.  
 
2. La Resolució de 15 de maig de 2019 designa el tribunal que haurà de dur a terme el 
desenvolupament i qualificació de les proves corresponents per a la concessió dels Premis 
Extraordinaris de Batxillerat del curs 2018-2019. 
 
Fonaments de dret 
 
1. Base 7.3 de la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat 
corresponents al curs 2018-2019, d’acord amb la Resolució EDU/699/2019, de 14 de març 
de la Direcció General de Currículum i Personalització, per la qual s’estableix que els 
membres del tribunal tenen dret a rebre les assistències d’acord amb el preveu el Decret 
138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei (DOGC núm. 5170, de 10 de 
juliol de 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 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 les proves per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat 
corresponents al curs 2018-2019, designat per Resolució EDU/699/2019, de 14 de març, de 
la Direcció General de Currículum i Personalització.  
 
- Quantia màxima a percebre pel president/a i secretari/ària del tribunal avaluador, en 
concepte d’assistència per dia: 45 euros. 
 
- Quantia màxima a percebre pels vocals del tribunal avaluador, en concepte d’assistència 
per dia: 42 euros. 
 
 
 
 
 
 
El director general de Currículum i Personalització 
Josep Vallcorba Cot 
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