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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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DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
DECRET
205/2008, de 14 d’octubre, pel qual es modiica el Decret 447/2004, de 30 de novembre, pel qual es crea la Comissió interdepartamental en matèria de plaguicides
i biocides.
Mitjançant el Decret 447/2004, de 30 de novembre, es va crear la Comissió interdepartamental en matèria de plaguicides i biocides, com un instrument de coordinació entre el departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia i altres
departaments de la Generalitat de Catalunya implicats en la matèria, amb l’objectiu
de desenvolupar la normativa que afecta els productes itosanitaris i els biocides,
així com coordinar les actuacions d’inspecció i control; dins d’aquest Decret es van
establir els departaments de la Generalitat que integrarien la Comissió.
L’aprovació del Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i
determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, va modiicar el nom i les competències de diversos
departaments afectats per aquesta Comissió i, com a conseqüència, ha quedat sense
representació en la Comissió el departament competent en matèria de treball.
Així mateix, el Decret 93/2008, de 29 d’abril, de reestructuració del Departament
de la Presidència, estableix entre els seus òrgans la Direcció General de Coordinació Interdepartamental, adscrita a la Secretaria General, i li atorga, entre altres
funcions, la de participar a les comissions interdepartalmentals.
Per aquests motius es creu convenient modiicar el Decret de creació de la Comissió Interdepartamental en matèria de plaguicides i biocides.
A proposta del conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i d’acord
amb el Govern,
DECRETO:
Article 1
Es modiica l’article 1 del Decret 447/2004, de 30 de novembre, el qual queda
redactat de la manera següent:
“Creació i objecte
”Es crea la Comissió interdepartamental en matèria de plaguicides i biocides
com a òrgan de planiicació i coordinació de les actuacions que l’Administració de
la Generalitat de Catalunya realitzi en aquesta matèria. La Comissió resta adscrita
al departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.”
Article 2
Es modiica l’article 3.1 del Decret 447/2004, de 30 de novembre, el qual queda
redactat de la següent manera:
”3.1 La Comissió té la composició següent:
”a) La presidència l’exerceix una persona representant del departament competent
en matèria d’agricultura i ramaderia, amb rang de director/a general, la qual serà
substituïda per la vicepresidència en cas d’absència, malaltia o vacant.
”b) La vicepresidència l’exerceix una persona representant del departament
competent en matèria de salut amb rang de director/a general, o persona en qui
delegui.
”c) Les vocalies:
”Dues persones representants del departament competent en matèria d’agricultura
i ramaderia, una de les quals serà de l’àmbit agrícola i l’altra de l’àmbit ramader.
”Dues persones representants del departament competent en matèria de salut.
”Una persona representant del departament competent en matèria de medi
ambient.
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