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RESOLUCIÓ RELATIVA AL NOMENAMENT DE LES PERSONES MEMBRES DE LES CO-
MISSIONS DE GARANTIES D’ADMISSIÓ CORRESPONENTS AL PROCÉS DE PREINS-
CRIPCIÓ I MATRÍCULA DE BARCELONA,  PER AL CURS 2023-2024. 
 
Vist el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procedi-
ment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya (DOGC núm. 8344, de 
18.2.2021), 
 
Vista la Disposició addicional quarta del Decret 11/2021, de 16 de febrer, esmentat, relativa a 
les competències del Consorci d’Educació de Barcelona, 
 
Vista la Resolució EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preins-
cripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres 
educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024 
(DOGC núm. 8860, de 22.2.2023). 
  
Resolució d’1 de març de 2023, per la qual es fa públic l’Acord del Consell de Direcció, de 28 
de febrer de 2023, d’aprovació de la Resolució sobre la preinscripció i matrícula per al curs 
2023-2024, a la ciutat de Barcelona (DOGC núm. 8868, de 6.3.2023), i atenent al seu article 
10 relatiu a la composició de les comissions de garanties d’admissió i a la competència de la 
Gerència quant al nomenament dels seus membres, 
 
 
RESOLC: 
 
Nomenar les persones membres de les comissions de garanties d’admissió corresponents al 
procés de preinscripció i matrícula a la ciutat de Barcelona, per al curs 2023-2024, que s’indi-
quen tot seguit : 
 
Comissió de garanties d’admissió de l’educació postobligatoria: 
 

 Presidència: Sr. Ricard Serrano Albendea, inspector d’Educació. 

 Presidència adjunta: Sr. Ignasi Duch Gavaldà, inspector d’Educació.  

 Vicepresidència: Sr. Manel Diaz Blanch, cap del Servei d’Escolarització del CEB. 

 Director centre públic: Sr. Ricard Roura i Rodon (EA Deià Escola d’Art i Disseny). 

 Titular centre privat concertat: Sr. Rafael José Ruíz López (Stucom). 

 Director EAP: Sr. Miquel Torrico Franco (EAP Ciutat Vella). 

 Representant de pares/mares de centres públics: Sra. Belén Tascón Alonso (Institut Ma-
ria Espinalt). 

 Representant de pares/mares de centres privats concertats: Sr. Oriol Solé Rubiella (CCA-
PAC). 

 Representant professorat de centres públics: Sr. Juan Carlos Bondía García (USTEC-
STEs). 

 Representant professorat de centres privats concertats: Sr. Miguel Angel Palacios Sarrá 
(UGT). 

 Secretaria del Consell Escolar Municipal de Barcelona: Sra. Marta Carranza Gil Dolz del 
Castellar. 

 Tècnic del Servei d’Escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona: Sr. José Luís 
Sansón. 
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 Responsable de planificació i programació de l’oferta educativa d’ensenyaments postobli-
gatoris del Consorci d’Educació de Barcelona  o la persona tècnica de la Direcció d’Ense-
nyaments Postobligatoris amb qui delegui: Sra. Gemma Verdés Prieto. 
 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’al-
çada, davant el Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la seva notificació/publicació en el DOGC, tal i com disposen 
els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l’article 76 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010). 
 
Barcelona, març de 2023 
 
 
 
 
 
Mercè Massa Rincón 
Gerenta  
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