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DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ
JUS/3023/2008, de 10 d’octubre, de modiicació dels Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona.
Vist l’expedient de modiicació dels Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de
Tarragona del qual en resulta que en data 15 de juliol de 2008 es va presentar la
documentació prevista a l’article 46 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de
professions titulades i dels col·legis professionals sobre la modiicació dels apartats
1 i 2 de l’article 49, i del segon paràgraf de l’apartat 5 de l’article 64 dels Estatuts,
aprovada en Junta General Extraordinària del Col·legi de 25 de febrer de 2008;
Vistos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006,
de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig,
de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, la Resolució d’11 de maig de 1999, de publicació
de les relacions de procediments administratius regulats per la Generalitat de
Catalunya (DOGC núm. 2898, de 28.5.1999), i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per Resolució JUS/1316/2008, de 17 d’abril (DOGC
núm. 5124, de 5.5.2008);
Atès que la modiicació dels apartats 1 i 2 de l’article 49, i del segon paràgraf de
l’apartat 5 de l’article 64 dels Estatuts s’adequa a la legalitat;
Atès que el present expedient ha estat promogut per una persona ³ legitimada,
que s’han aportat els documents essencials i que s’han complert tots els tràmits
establerts;
D’acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya;
A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,
RESOLC:
—1 Declarar l’adequació a la legalitat dels apartats 1 i 2 de l’article 49, i del segon
paràgraf de l’apartat 5 de l’article 64 dels Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de
Tarragona a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i
dels col·legis professionals i disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis
Professionals de la Generalitat de Catalunya.
—2 Disposar que aquesta modiicació es publiqui al DOGC, a l’annex d’aquesta
Resolució.
Barcelona, 10 d’octubre de 2008
MONTSERRAT TURA I CAMAFREITA
Consellera de Justícia
ANNEX
Modiicació dels apartats 1 i 2 de l’article 49, i del segon paràgraf de l’apartat 5
de l’article 64 dels Estatuts del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona
Article 49, apartats 1 i 2
Especialment, correspon al president, amb caràcter enunciatiu, i no limitatiu:
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1. Convocar i presidir les sessions de les juntes generals, juntes de govern, i
qualsevol altra comissió que es creï, de les quals serà president nat, amb la facultat
de delegar, si ho creu convenient.
2. Autoritzar, amb la seva signatura, tots els escrits, notiicacions, resolucions,
comunicacions, dictàmens, informes, llibres d’actes, acords de la Junta de Govern, i, en general, qualsevol altre document que es dirigeixi a qualsevol persona
o entitat.
Article 64, apartat 5, segon paràgraf
Les llistes d’electors seran publicades al taulell d’anuncis i al web col·legial, i
constituiran el cens de votants. Contra les llistes electorals es podran interposar
reclamacions davant la mesa electoral en el termini de 15 dies naturals. Les reclamacions es resoldran i es publicaran al taulell d’anuncis i al web col·legial en el termini
de 5 dies naturals des de l’exhauriment del període d’interposició d’aquelles. Contra
les resolucions de la mesa electoral serà d’aplicació el que disposa l’article 90.
(08.274.075)

*
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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ
EDU/3015/2008, de 25 de setembre, per la qual es fa pública la concessió dels
Premis Catalunya d’Educació corresponents a l’any 2008.
Mitjançant la Resolució EDU/1423/2008, de 8 de maig, es va obrir convocatòria
per a la concessió dels Premis Catalunya d’Educació, de reconeixement social a
mestres, professores, professors, centres educatius i institucions impulsores de
l’escola catalana, corresponents a l’any 2008.
L’article 2 del Decret 247/2001, de 12 de setembre, pel qual es creen els premis,
preveu que la concessió es farà pública mitjançant resolució del conseller d’Educació.
Per això, atesa la decisió del jurat constituït per atorgar els premis i amb la conformitat de les persones, centres educatius i institucions premiades, i d’acord amb
el procediment que preveu l’Ordre de 18 d’octubre de 2001, per la qual s’estableixen
els requisits legals per a la concessió dels Premis Catalunya d’Educació,
RESOLC:
—1 Atorgar els Premis Catalunya d’Educació següents:
a) Premi Marta Mata, en la categoria de mestres, professores o professors, al
senyor Constantí Sotelo Paradela, en reconeixement a la seva tasca personal i professional a favor de l’educació musical, per la seva dedicació a la docència i motivació
de l’alumnat, sobre tot en les trobades anuals de corals d’educació secundària de
Catalunya, i en reconeixement a la seva tasca de formador de formadors i promotor
de la música com a assignatura curricular.
b) En la categoria de centres educatius, al centre educatiu Jacint Verdaguer, en
reconeixement a la innovació pedagògica que ha suposat l’ús de les tecnologies
de la informació i la comunicació en el procés d’aprenentatge i en el foment de la
competència comunicativa, especialment en l’àmbit de les llengües estrangeres, i en
reconeixement de l’aposta pel model d’escola integral, inclusiva i ben relacionada
amb l’entorn, que integra dos centres (un CEIP i un IES) amb un projecte educatiu
conjunt.
c) En la categoria d’institucions, a la xarxa Coordinació 0-18 dels barris de Sant
Pere, Santa Caterina, la Ribera i Gòtic, per la tasca de col·laboració i coordinació
organitzativa i pedagògica que porten a terme els centres educatius d’aquesta zona
i que ha signiicat la millora en la qualitat de l’educació bàsica i una oferta educativa
equilibrada i cohesionada socialment.
—2 Els premis consisteixen en un diploma acreditatiu i en el lliurament de les
següents quantitats: 12.000,00 euros en el Premi Marta Mata i en la categoria centres educatius, i 6.000,000 euros en la categoria d’institucions, i es concedeixen per
un import total màxim de 30.000,00 euros, amb càrrec a la posició pressupostària
D/483000100/4240 del centre gestor EN04 del pressupost de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2008.
Barcelona, 25 de setembre de 2008
ERNEST MARAGALL I MIRA
Conseller d’Educació
(08.266.067)
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