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RESOLUCIÓ ENS/2728/2002, de 18 de se-
tembre, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent Centre Esco-
lar Empordà, de Roses.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Centre Escolar Em-
pordà, de Roses, en petició d’autorització
de cessament d’activitats, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgàni-
ca 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Centre Escolar Em-
pordà, de Roses, en els termes que s’espe-
cifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el

que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Girona, 18 de setembre de 2002

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC d’11.6.2001)

Pilar Sancho i Espigulé
Delegada territorial de Girona

ANNEX

COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ

Delegació territorial: Girona.
Municipi: Roses.
Localitat: Roses.
Núm. de codi: 17006575.
Denominació: Centre Escolar Empordà.
Adreça: ctra. Mas Oliva s/n.
Titular: Societat Cooperativa Centre Esco-
lar Empordà.
NIF: F17028945.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Centre Escolar Empordà,
de Roses, amb efectes a partir del curs 2002-
2003.

(02.260.079)

RESOLUCIÓ ENS/2722/2002, de 18 de
setembre, de convocatòria d’eleccions per
renovar els membres dels consells escolars
dels centres docents privats concertats.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el go-

eleccions consells escolars
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vern dels centres docents, estableix una
nova regulació de la composició i compe-
tències del consell escolar de centres do-
cents, així com del procediment de renova-
ció d’aquest òrgan col·legiat de govern.

El Decret 110/1997, de 29 d’abril, regula
els òrgans de govern i de coordinació dels
centres docents privats acollits al règim de
concerts educatius, d’acord amb aquesta
nova regulació.

Per Resolució de 8 de novembre de 2000
(DOGC núm. 3268, de 17.11.2000) es va
obrir convocatòria per a la renovació dels
membres del consell escolar dels centres
docents concertats. Ara, passats els dos
anys de mandat que preveu l’article 5 del
Decret esmentat, cal procedir a una nova
renovació.

Per tot l’esmentat, en ús de les atribuci-
ons que em confereix l’article 5 del Decret
110/1997, de 29 d’abril, i a proposta de la
Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Obrir convocatòria d’eleccions per tal
de renovar la meitat dels membres repre-
sentants dels professors, dels pares d’alum-
nes i dels alumnes als consells escolars dels
centres docents privats concertats de
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’ar-
ticle 5 del Decret 110/1997, de 29 d’abril.

—2 El consell escolar resultant del procés
d’elecció a què fa referència l’apartat ante-
rior haurà de quedar constituït abans del dia
13 de desembre de 2002.

—3 El procés electoral per a l’elecció del
consell escolar del centre es durà a terme
d’acord amb la regulació que estableix el
Decret 110/1997, de 29 d’abril.

—4 La planificació general del procés elec-
toral, les dates i els horaris dels diversos
actes electorals s’hauran de dur a terme
amb la publicitat adequada i amb els termi-
nis necessaris per tal de garantir la informa-
ció i la participació de tots els membres dels
sectors afectats.

—5 El titular de cada centre notificarà a la
delegació territorial corresponent del Depar-
tament d’Ensenyament la constitució del
consell escolar sorgit del procés d’elecció
en un termini de 15 dies a comptar a partir
de la data de la seva constitució.

—6 Es faculten la Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa i la Direcció
General de Centres Docents perquè, en
l’àmbit de les seves competències, adoptin
les mesures necessàries per a l’execució
d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la  Generalitat
de Catalunya, de conformitat amb el que
preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora del la jurisdicció con-
tenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 18 de setembre de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(02.260.063)

RESOLUCIÓ ENS/2723/2002, de 18 de
setembre, per la qual es fixen les dates del
procés electoral per elegir els membres dels
consells escolars dels centres docents pú-
blics de nivell no universitari de Catalunya.

La Llei orgànica 9/1995, de 20 de novem-
bre, de la participació, l’avaluació i el go-
vern dels centres docents, regula la com-
posició i les competències del consell
escolar dels centres docents, així com el
procediment de renovació parcial d’aquest
òrgan col·legiat de govern cada dos anys.

El Decret 352/2000, de 7 de novembre
(DOGC núm. 3263, de 10.11.2000) pel qual
es regulen la constitució i composició del
consell escolar i l’elecció, el nomenament i
el cessament del director i dels altres òrgans
unipersonals dels centres docents públics,
estableix a l’article 3.2 que el Departament
d’Ensenyament fixa les dates dins les quals
s’efectua el procés electoral.

Per la Resolució de 8 de novembre de
2000 (DOGC núm. 3268, de 17.11.2000)
es van convocar les darreres eleccions per
renovar parcialment la meitat dels membres
de cadascun dels sectors dels consells
escolars del centres docents públ ics.
Transcorregut el termini de dos anys, pre-
vistos a l’article 3.13 del Decret esmentat,
cal fixar les dates per a la convocatòria
d’eleccions per renovar l’altra meitat dels
membres.

Per tot el que s’ha esmentat, a proposta
de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:

Article 1. Les dates per efectuar el procés
electoral per elegir els membres electes del
consell escolar dels centres docents públics
són les compreses entre el 4 de novembre
i el 13 de desembre de 2002.

Article 2. El director de cada centre efec-
tua la convocatòria específica de les elecci-
ons del centre que dirigeix, de tal manera
que:

a) Quedin constituïdes les meses electo-
rals abans del 15 de novembre de 2002.

b) Es realitzin les eleccions dels represen-
tants dels diferents sectors entre el 25 i el
29 de novembre de 2002.

c) Quedi constituït el consell escolar re-
sultant del procés electoral abans del 13 de
desembre de 2002.

Article 3. 3.1 L’ajuntament del terme
municipal en el qual es troba ubicat el cen-
tre notificarà al director d’aquest el repre-
sentant designat per la corporació abans del
10 de desembre de 2002.

3.2 L’associació de pares d’alumnes del
centre o la més representativa, en el cas que
n’hi hagi més d’una, notificarà al director del
centre el seu representant abans del 10 de
desembre de 2002.

3.3 Les organitzacions empresarials o
institucions laborals presents en l’àmbit
d’actuació de cada centre docent en el qual
s’imparteixin, com a mínim, dues famílies
professionals o en què almenys el 25% de
l’alumnat estigui cursant ensenyaments de
formació professional específica o d’arts
plàstiques i disseny, notificarà al correspo-
nent director la persona que les representa,
amb veu, però sense vot, al consell escolar
del centre, abans del 10 de desembre de
2002.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 18 de setembre de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(02.260.060)

ORDRE ENS/326/2002, de 19 de setem-
bre, per la qual es deroga l’Ordre de 30 de
setembre de 1987, que estableix el cens
d’associacions, federacions i confederaci-
ons d’alumnes i de pares d’alumnes dels
centres docents de nivell no universitari de
Catalunya.

El Decret 197/1987, de 19 de maig, que
regula les associacions d’alumnes, i el De-
cret de 202/1987, de 19 de maig, que re-
gula les associacions de pares d’alumnes,
van preveure que el Departament d’Ense-
nyament establís un cens d’associacions,
federacions i confederacions d’alumnes i
pares d’alumnes.
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En aquest sentit, l’Ordre de 30 de setem-
bre de 1987, per la qual s’estableix el cens
d’associacions, federacions i confederaci-
ons d’alumnes i de pares d’alumnes dels
centres docents de nivell no universitari de
Catalunya, modificada per l’Ordre de 19
d’abril de 1993, va encarregar el cens a la
Secció d’Ajuts a l’Estudi de la Direcció
General de Promoció Educativa.

Mitjançant el Decret 206/1999, de 27 de
juliol, s’aprova el Reglament d’organització
i funcionament del Registre d’associacions,
el qual s’adscriu a la Direcció General de
Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament
de Justícia. Atès que en l’esmentat Regis-
tre s’han d’inscriure les constitucions, les
modificacions, i les cancel·lacions de les
associacions, i que el Departament d’Ense-
nyament i el Registre d’Associacions s’han
connectat informàticament per poder dispo-
sar de les consultes a la mateixa base de
dades, s’hauria de deixar sense efecte l’es-
mentat cens d’associacions, federacions i
confederacions d’alumnes i  de pares
d’alumnes.

Per tot això, a proposta de la Direcció Ge-
neral de Centres Docents,

Ordeno:

Article 1. Derogar l’Ordre de 30 de setem-
bre de 1987, per la qual s’estableix el cens
d’associacions, federacions i confederaci-
ons d’alumnes i de pares d’alumnes dels
centres docents de nivell no universitari de
Catalunya, modificada per l’Ordre de 19
d’abril de 1993.

Article 2. Deixar sense efecte el cens
d’associacions, federacions i confederaci-
ons d’alumnes i de pares d’alumnes dels
centres docents de nivell no universitari del
Departament d’Ensenyament.

Article 3. Totes aquelles associacions que
tinguin alguna relació amb el Departament
d’Ensenyament faran servir el mateix núme-
ro de registre que li hagi estat assignat pel
Registre d’associacions del Departament de
Justícia.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, d’acord amb el que
preveu l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 19 de setembre de 2002

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(02.262.117)

RESOLUCIÓ ENS/2744/2002, de 13 de
setembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del cen-
tre docent privat El Carme, de Mollerussa.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat El Carme, de Molle-
russa, en petició d’autorització d’ampliació
del nivell d’educació infantil, es va instruir
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat El
Carme, de Mollerussa, per ampliació del se-
gon cicle d’educació infantil, parvulari, en
els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Re-
gistre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú.

Lleida, 13 de setembre de 2002

P. D. (Resolució de 10.5.1999, DOGC de
7.6.1999)

Ramon Alturo i Lloan
Delegat territorial de Lleida

ANNEX

COMARCA DEL PLA D’URGELL

Delegació territorial: Lleida.
Municipi: Mollerussa.
Localitat: Mollerussa.
Núm. de codi: 25003196.
Denominació: El Carme.
Adreça: c. Crist Rei, 5.
Titular: Carmelites de la Caritat.
NIF: Q4300005H.

S’autoritza l’ampliació del nivell d’educa-
ció infantil de segon cicle, parvulari, amb 9
unitats i capacitat per a 225 llocs escolars,
amb efectes a partir del curs 2002-2003.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 9 unitats de parvulari
amb capacitat per a 225 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats amb capa-
citat per a 300 llocs escolars.

(02.256.025)

RESOLUCIÓ ENS/2750/2002, de 25 de
setembre, per la qual s’obre la convocatò-
ria per a la concessió dels premis extraor-
dinaris de batxillerat del curs 2001-2002, i
s’estableix el procediment per a la realitza-
ció de les proves corresponents.

L’Ordre de 23 de juliol de 2001 estableix
el procediment per a la concessió dels pre-
mis extraordinaris del batxillerat regulat per
la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu.

L’esmentada Ordre preveu que la Direc-
ció General d’Ordenació i Innovació Educa-
tiva convocarà anualment els premis, ela-
borarà les proves i establirà el procediment,
els terminis, el model d’inscripció i el lloc i
data de la realització de les proves.

Per tot això,

Resolc:

—1 S’obre convocatòria per a la conces-
sió dels premis extraordinaris de batxillerat
del curs 2001-2002.

—2 D’acord l’Ordre de 23 de juliol de
2001, podrà optar al premi extraordinari
l’alumnat que compleixi els requisits se-
güents:

a) Haver cursat i superat els dos cursos
de batxillerat.

b) Haver finalitzat els ensenyaments de
batxillerat a Catalunya en el curs 2001-2002.

c) Que la qualificació final de tot el bat-
xillerat sigui igual o superior a 8,75.

—3 La inscripció dels aspirants a la convo-
catòria del premi, que no està subjecta a
cap taxa, es farà des de l’endemà de la
publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins
al 10 d’octubre de 2002 a la secretaria del
centre en el qual l’aspirant hagi finalitzat el
batxillerat, i haurà de contenir la informació
que s’indica a l’annex d’aquesta Resolució.

—4 Cada centre lliurarà les inscripcions a
la delegació territorial corresponent al cen-
tre on l’alumne desitgi fer la prova, no més
tard del 14 d’octubre, adreçada al president
del tribunal qualificador de les proves dels
premis extraordinaris de batxillerat.

—5 Les proves es realitzaran el dia 30
d’octubre de 2002, a partir de les 9 hores,
i tindran lloc simultàniament en els centres
següents, corresponents a la delegació ter-
ritorial que s’indica:

IES Montserrat, de Barcelona, per la De-
legació Territorial de Barcelona I (ciutat).

IES Pau Claris, de Barcelona, per la De-
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legació Territorial de Barcelona II (comar-
ques).

IES Ferran Casablancas, de Sabadell, per
la Delegació Territorial del Vallès Occiden-
tal.

IES Francesc Macià, de Cornellà de
Llobregat, per la Delegació Territorial del
Baix Llobregat-Anoia.

IES Santiago Sobrequés, de Girona, per
la Delegació Territorial de Girona.

IES Màrius Torres, de Lleida, per la Dele-
gació Territorial de Lleida.

IES Martí Franquès, de Tarragona, per la
Delegació Territorial de Tarragona.

—6 Les proves per optar als premis ex-
traordinaris de batxillerat s’estructuraran de
la manera següent:

Primer exercici, tindrà dues parts. Part a)
redacció del comentari d’un text literari. Part
b) redacció del comentari d’un text històric.
Una de les parts caldrà respondre-la en
català i l’altra en castellà. La durada total
d’aquest primer exercici serà de 2 hores i
mitja.

Segon exercici, tindrà dues parts. Part a)
resposta a qüestions, de forma escrita,
sobre la primera llengua estrangera cursa-
da per l’alumne. Part b) resposta a les qües-
tions proposades d’una de les matèries de
modalitat, triada per l’alumne d’entre les que
ha cursat, que tenen assignades 6 crèdits
en la normativa que estableix el currículum
del batxillerat. La durada total d’aquest
segon exercici serà de 2 hores i mitja.

—7 Puntuació
Les proves es puntuen sobre un total de

40 punts. Cadascuna de les quatre parts
dels exercicis es qualificaran d’1 a 10 punts.

—8 La puntuació mínima exigida per ob-
tenir un premi extraordinari serà de 34 punts.

—9 En cada centre es constituirà un únic
tribunal. Cada tribunal estarà format per un
president, un secretari i un vocal designats
pel secretari general del Departament d’En-
senyament, a proposta de la Subdirecció
General de la Inspecció d’Ensenyament,
entre funcionaris del Departament d’Ense-
nyament que exerceixin la funció inspecto-
ra o docent i que siguin especialistes en els
respectius ensenyaments. El delegat o de-
legada territorial, a proposta del president
o presidenta del tribunal, designarà el pro-
fessorat que hagi de col·laborar en la cor-
recció de les proves.

El president o presidenta del tribunal està
facultat per resoldre les incidències que pu-
guin presentar-se en l’aplicació de les nor-
mes que estableix aquesta Resolució.

Els tribunals faran arribar a tots els cen-
tres dels quals provinguin els alumnes de
les proves la relació de tots els que obtin-
guin el premi, i hauran d’indicar el centre i
fent avinent que han de fer l’anotació d’ob-
tenció del premi a l’expedient d’acord amb
l’article 9 de l’Ordre de 23 de juliol de 2001.

—10 Un cop qualificades les proves i fets
públics els resultats, els tribunals trametran
una còpia dels fulls d’inscripció a les pro-
ves, a la Direcció General d’Ordenació i
Innovació Educativa la qual trametrà la re-
lació d’alumnat premiat per a la seva publi-
cació al DOGC i comunicarà al Ministeri

d’Educació, Cultura i Esport la relació
d’alumnat que hagi obtingut premi extraor-
dinari de batxillerat, per tal que puguin op-
tar al premi nacional de batxillerat, d’acord
amb la convocatòria general per a tot l’Es-
tat.

Barcelona, 25 de setembre de 2002

Pere Solà i Montserrat
Director general d’Ordenació
i Innovació Educativa

ANNEX

Informació que ha de contenir la inscripció
al premi extraordinari

Sol·licitud d’inscripció.

1. Premi extraordinari de batxillerat
Convocatòria de 2002

2. Alumne: (nom i dos cognoms) amb do-
cument nacional d’identitat número:

Data de naixement:
Lloc:
Província:
Domicili:
Localitat:
Carrer i pis:
Telèfon:
Centre o centres on va cursar el batxille-

rat:
Centre on desitja efectuar la prova:
Adjunta una còpia del seu DNI.
La matèria de modalitat de la qual es de-

sitja examinar és: (ha de ser una de les
matèries cursades que tenen assignades 6
crèdits).

Data

(Signatura de l’alumne)

(A emplenar pel centre on ha finalitzat el
batxillerat)

Centre: (nom, adreça i telèfon).

3. Curs acadèmic en què ha finalitzat el
batxillerat:

Qualificació final del batxillerat:
Idioma cursat:
Modalitat cursada:
Matèries de modal itat cursades per

l’alumne que tenen assignades 6 crèdits en
el Decret que estableix el currículum del
batxillerat:

El secretari del centre (o qui en faci les
funcions).

(02.268.072)

RESOLUCIÓ ENS/2727/2002, de 18 de
setembre, de citació a termini d’interessats
en el recurs contenciós administratiu núm.
292/2002, procediment abreujat, interposat
pel senyor Bernat Villaronga Griful.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de
Barcelona en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 292/2002, procediment abreu-
jat, interposat pel senyor Bernat Villaronga
Griful;

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regula-
dora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, en relació amb l’article 59 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, els possi-
bles interessats en el recurs contenciós ad-
ministratiu 292/2002, procediment abreujat,
interposat contra la desestimació presumpta
del recurs de reposició interposat contra la
resolució ENS/168/2002, de 22 d’abril, per
la qual es dicten instruccions relatives a
l’assignació de destinacions al professorat
de religió catòlica en centres docents pú-
blics dependents del Departament d’Ense-
nyament, per al curs 2002-03. La vista
d’aquest procediment s’ha fixat per al dia
19 de desembre de 2002 a les 12.00 ho-
res a la Sala de Vistes del Jutjat Contenci-
ós Administratiu núm. 9 de Barcelona (ron-
da Universitat, 18), a la qual poden anar
acompanyats de les proves que els inte-
ressi proposar.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al
DOGC.

Barcelona, 18 de setembre de 2002

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(02.261.045)
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