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la Generalitat de Catalunya núm. 3914, de
30.6.2003, es va obrir convocatòria per a
la concessió del premis extraordinaris de
batxillerat, corresponents al curs 2002-
2003.

La citada resolució estableix, a l’apartat
10, que es publicarà al DOGC la relació
d’alumnat premiat.

Per tot això, un cop fetes les proves i ha-
vent estat qualificades pels respectius tri-
bunals, es fa públic que ha obtingut premi
extraordinari de batxillerat corresponent al
curs 2002-2003 l’alumnat següent:
Alaminos Torres, Maite.
Andreu Bonilla, Alejandra.
Capón García, José Luis.
Carol Galceran, Borja.
Cerrillo Moreno, Javier.
Fité Matamoros, Joan.
Gelonch Cocinero, Joan.
Guasch Balcells, Laia.
Roca Artola, Xavier.

Barcelona, 10 de desembre de 2003

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

(03.345.058)

RESOLUCIÓ ENS/3894/2003, de 4 de
desembre, per la qual s’autoritza la modi-
ficació de l’autorització d’obertura del cen-
tre docent privat Amor de Dios, de Bar-
celona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Amor de Dios, de
Barcelona, en petició d’autorització d’am-
pliació de locals i d’obertura de l’etapa de
l’educació preescolar, es va instruir l’expe-
dient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; la Llei orgàni-
ca 10/2002, de 23 de desembre, de quali-
tat de l’educació; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments de règim general no uni-
versitaris, 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 per ampliació de locals i
obertura de l’etapa de l’educació preesco-
lar del centre docent privat Amor de Dios,
de Barcelona, en els termes que s’especi-
fiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, se-
gons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 4 de desembre de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08008531.
Denominació: Amor de Dios.
Adreça: c. Teide, s/n.
Titular: Amor de Déu, Gnes.
NIF: Q7800335G.

S’autoritza l’ampliació de locals al c. Tra-
bau, 52-60, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2003-04.

S’autoritza la obertura de l’etapa d’edu-
cació preeescolar amb 6 unitats amb 81
llocs escolars, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2003-04.

Fins al moment de la implantació genera-
litzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educa-
ció infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació preescolar: 6 unitats amb ca-
pacitat per a 81 llocs escolars,

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

Educació primària: 18 unitats amb capa-
citat per a 450 llocs escolars.

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 12 uni-

tats amb capacitat per a 360 llocs escolars.
Batxillerat: 4 unitats de la modalitat d’hu-

manitats i ciències socials amb capacitat per
a 140 llocs escolars, 4 unitats de la moda-
litat de ciències de la natura i de la salut amb
capacitat per a 140 llocs escolars i 4 uni-
tats de la modalitat de tecnologia amb ca-
pacitat per a 140 llocs escolars.

(03.337.092)

RESOLUCIÓ ENS/3895/2003, de 2 de de-
sembre, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats de l’Escola de Música Orfeó de
Sants, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
l’Escola de Música Orfeó de Sants, de
Barcelona, en petició d’autorització de ces-
sament d’activitats, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu; el Decret 179/1993, de 27
de juliol, pel qual es regulen les escoles de
música i dansa; i el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
l’Escola de Música Orfeó de Sants, de Bar-
celona, en els termes que s’especifiquen en
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 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 de la jurisdicció con-
tenciosa 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
segons el que disposen els articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus inte-
ressos.

Barcelona, 2 de desembre de 2003

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

Antoni Llobet Mercadé
Delegat territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08059135.
Denominació: Escola de Música Orfeó de
Sants.
Adreça: c. de Sants, 71-73.
Titular: Orfeó de Sants.
NIF: G08607871.

S’autoritza el cessament d’activitats de
l’Escola de Música Orfeó de Sants, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2003-2004.

(03.321.077)
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RESOLUCIÓ ENS/3896/2003, de 9 de de-
sembre, per la qual es disposa el trasllat de
domicili del col·legi d’educació infantil i pri-
mària Orlandai, de Barcelona.

El col·legi d’educació infantil i primària Or-
landai, de Barcelona, ocupa provisionalment
l’edifici situat al c. Jaume Piquet, 23, de Bar-
celona.

Determinats col·legis d’educació infantil i
primària de la Delegació Territorial de Bar-
celona I (ciutat) estan ubicats en edificis pro-
visionals.

Atès que per raó d’espai convé traslladar
aquest centre, ja que es disposa d’un altre
edifici més adequat a la finalitat docent,
d’acord amb els informes emesos per la
delegació territorial d’Ensenyament corres-
ponent,

Resolc:

Traslladar el col·legi d’educació infantil i
primària Orlandai, de Barcelona, amb nú-
mero de codi 08043863, al c. de Domín-
guez Miralles, 1, de Barcelona, amb efec-
tes acadèmics i administratius des de l’inici
del curs escolar escolar 2003-2004.

La Delegació Territorial de Barcelona I
(ciutat) prendrà les mesures necessàries per
a l’execució del que disposa aquesta Reso-
lució.

Barcelona, 9 de desembre de 2003

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(03.328.119)

RESOLUCIÓ ENS/3897/2003, d’1 de de-
sembre, per la qual s’autoritza la modifi-
cació de l’autorització d’obertura del cen-
tre docent privat Madre Sacramento, de
Sant Just Desvern.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Madre Sacramento, de
Sant Just Desvern, en petició de canvi de
titularitat, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; la Llei orgàni-
ca 10/2002, de 23 de desembre, de quali-
tat de l’educació; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments de règim general no uni-
versitaris, 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

Madre Sacramento, de Sant Just Desvern,
per canvi de titularitat, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolu-
ció.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, la corresponent delegació territo-
rial del Departament d’Ensenyament efec-
tuarà els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, se-
gons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

Sant Feliu de Llobregat, 1 de desembre de
2003

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial
del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Sant Just Desvern.
Localitat: Sant Just Desvern.
Núm. de codi: 08026841.
Denominació: Madre Sacramento.
Adreça: c. Electricitat, s/n.
Altres adreces: c. Catalunya, núm. 5.
Titular: Asociación privada de Fieles Frater-
nidad de Agrupaciones Santo Tomás de
Aquino, FASTA.
NIF: Q5800675J.

S’autoritza el canvi de titularitat que pas-
sa a ser de Adoratrices Esclavas del Santí-
simo Sacramento y de la Caridad, amb NIF
Q0800340B, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent de la data de publicació al
DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 60 llocs escolars.

Educació primària: 6 unitats amb capaci-
tat per a 150 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: 2 unitats
de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars, i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars.

(03.328.123)

RESOLUCIÓ ENS/3898/2003, d’1 de de-
sembre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura del centre docent
privat Garbí, d’Esplugues de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Garbí, d’Esplugues de
Llobregat, en petició de canvi de titularitat,
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; la Llei orgàni-
ca 10/2002, de 23 de desembre, de quali-
tat de l’educació; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments de règim general no uni-
versitaris, 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
Garbí, d’Esplugues de Llobregat, per canvi
de titularitat, en els termes que s’especifi-
quen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular se subroga en totes les
obligacions i els drets del concert educatiu
subscrit amb el titular anterior. En conse-
qüència, la corresponent delegació territo-
rial del Departament d’Ensenyament efec-
tuarà els tràmits necessaris per incloure les
modificacions escaients en els documents
administratius corresponents.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, se-
gons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

Sant Feliu de Llobregat, 1 de desembre de
2003

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial
del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Localitat: Esplugues de Llobregat.
Núm. de codi: 08017025.
Denominació: Garbí.
Adreça: c. Sant Mateu, 13-15.
Titular: Escola Garbí, SA.
NIF: A08134280.
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S’autoritza el canvi de titularitat que
passa a ser Fundació Escoles Garbí, amb
NIF G61198248, amb efectes a partir del
primer dia del mes següent a la data de pu-
blicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil: 6 unitats amb capacitat

per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capa-

citat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 6 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 180 llocs
escolars, i 6 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 180 llocs escolars.

Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a
140 llocs escolars en les modalitats de ci-
ències de la naturalesa i la salut, humani-
tats i ciències socials, i tecnologia.

(03.332.078)

RESOLUCIÓ ENS/3883/2003, de 28 de no-
vembre, per la qual s’autoritza la modificació
de l’autorització d’obertura de la llar d’infants
privada Xicalla, de Móra d’Ebre.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular de
la llar d’infants privada Xicalla, de Móra
d’Ebre, en petició de canvi de titularitat, es
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
gits per la normativa vigent, en concret per
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, re-
guladora del dret a l’educació; la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació
general del sistema educatiu; la Llei orgàni-
ca 10/2002, de 23 de desembre, de quali-
tat de l’educació; el Reial decret 1004/1991,
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que impartei-
xen ensenyaments de règim general no uni-
versitaris, 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 de la llar d’infants privada
Xicalla, de Móra d’Ebre, per canvi de titula-
ritat, en els termes que s’especifiquen a l’an-
nex 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 interes-
sades poden interposar recurs d’alçada da-
vant 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 ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Tortosa, 28 de novembre de 2003

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

Francesc Ferrer i Celma
Delegat territorial de les Terres de l’Ebre

ANNEX

COMARCA DE LA RIBERA D’EBRE

Delegació territorial: les Terres de l’Ebre.
Municipi: Móra d’Ebre.
Localitat: Móra d’Ebre.
Núm. de codi: 43009254.
Denominació: Xicalla.
Adreça: ps. Sant Antoni, 29.
Titular: Josefina Barceló Pelejà.
NIF: 39.855.156-C.

S’autoritza el canvi de titularitat, que passa
a ser Llar d’Infants Xicalla SCCL, amb NIF
F43724707, amb efectes a partir del dia 1 del
mes següent de la seva publicació al DOGC.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 4 unitats amb ca-

pacitat per a 61 llocs escolars.

(03.316.001)

RESOLUCIÓ ENS/3884/2003, de 9 de de-
sembre, per la qual es disposa el trasllat de
domicili de diversos instituts d’educació se-
cundària.

Determinats instituts d’educació secun-
dària de la Delegació Territorial de Barcelona
II (comarques) estan ubicats en edificis pro-
visionals.

Atès que per raó d’espai convé traslladar
aquests centres, ja que es disposa d’edifi-
cis més adequats a la f inal itat docent
d’acord amb els informes emesos per la
delegació territorial d’Ensenyament corres-
ponent,

Resolc:

Traslladar els instituts d’educació secun-
dària que es detallen a l’annex d’aquesta
disposició als nous edificis que s’indica, amb
efectes acadèmics i administratius des de
l’inici del curs escolar 2003-2004.

La Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques) prendrà les mesures necessà-
ries per a l’execució del que disposa aquesta
Resolució.

Barcelona, 9 de desembre de 2003

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

ANNEX

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA II
(COMARCAS)

Comarca: Bages
Municipi: Manresa.
Denominació: IES Guillem Catà.
Codi de centre: 08046761.
Ubicació actual: ctra. De Vic, 16.

Nova ubicació: c. de la Font dels Capellans,
s/n.

Comarca: Vallès Oriental
Municipi: Lliçà d’Amunt.
Denominació: IES de Lliçà d’Amunt.
Codi de centre: 08052955.
Ubicació actual: c. de la Indústria, 5.
Nova ubicació: av. dels Països Catalans, 26.

(03.328.122)

RESOLUCIÓ ENS/3885/2003, de 28 de
novembre, per la qual s’autoritza el cessa-
ment d’activitats de l’Escola de Turisme
Intur, de Granollers.

Per la Resolució de 5 de novembre de
1990 (DOGC núm. 1370, de 21.11.1990) es
va autoritzar l’obertura de l’Escola de Turis-
me Intur, de Granollers, com a centre no
oficial d’ensenyaments turístics legalment
reconegut, ubicat al c. Anselm Clavé, 33,
amb una capacitat per a 120 alumnes en
presència simultània.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da pel titular de l’escola en petició d’auto-
rització de cessaments d’activitats, es va
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa aplicable,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
l’Escola de Turisme Intur, de Granollers, 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 exhaureix
la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, de conformitat amb el que preve-
uen l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa 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, 28 de novembre de 2003

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

M. Aurora Danés i Valeri
Delegada territorial
de Barcelona II (comarques)
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ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Granollers.
Localitat: Granollers.
Núm. de codi: 08056419.
Denominació: Escola de Turisme Intur.
Adreça: c. Anselm Clavé, 33.
Titular: Societat Intac Consultors.
NIF: no consta.

Autorització de cessament d’activitats de
l’Escola de Turisme Intur, de Granollers, amb
efectes des de la fi del curs 2002-03.

(03.315.145)

RESOLUCIÓ ENS/3928/2003, d’11 de de-
sembre, de modificació dels concerts edu-
catius de diversos centres docents privats
d’educació especial.

Per Resolució ENS/1937/2003, de 13 de
juny (Diari Oficial de la General itat de
Catalunya núm. 3914, de 30.6.2003), es van
renovar els concerts educatius de centres
docents privats d’educació especial.

Diversos centres han comunicat que en
sol·licitar la renovació dels concerts educa-
tius van cometre una errada en l’especifi-
cació de les categories dels professionals
que ja figuraven en els anteriors concerts.
Atès que aquesta errada perjudica els pro-
fessionals que estaven inclosos en el siste-
ma de pagament delegat, sol·liciten que es
modifiqui el concert educatiu.

D’altra banda, d’acord amb el que dis-
posa l’article 30 del Decret 56/1993, de 23
de febrer, sobre concerts educatius, un
centre docent ha sol·licitat la disminució
d’una unitat concertada i d’un tutor d’au-
la, atès que s’ha produït una davallada del
nombre d’alumnes matriculats un cop ini-
ciat el curs escolar 2003/04 i en conse-
qüència el centre no assoleix la relació
mitjana alumnes/professor per unitat esco-
lar concertada.

En conseqüència, a proposta de la Direc-
ció General de Centres Docents,

Resolc:

—1 Modificar el concert educatiu dels cen-
tres docents privats d’educació especial, en
el sentit que s’especifica a l’annex d’aquesta
Resolució.

—2 Aquesta modificació té efectes des de
l’inici del curs escolar 2003/04.

—3 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.

Barcelona, 11 de desembre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX 1

priv: unitats concertades ordinàries.
pat: unitats de patronat.
GS: grau superior.
GM: grau mitjà.
TM: tutor d’aula.
TS: tècnic superior.
LOG: logopeda.
FIS: fisioterapeuta.
ED: educador.
FPT: mestre de taller.
PC: personal complementari.
CR: concert resultant.
USD: unitats sol·licitades denegades.

Causes de denegació (CD):
(1) El nombre d’alumnes no justifica la

concertació de les unitats i/o del personal
sol·licitat.

DELEGACIÓ TERRITORIAL:
BAIX LLOBREGAT-ANOIA

Municipi: Molins de Rei (Baix Llobregat).
Denominació: Alba.
Codi: 08021375.
CR: 4 priv 6 TM 1 FIS 1 LOG 3 ED.
USD: 1 FIS.
CD: (1).

Municipi: Sant Boi de Llobregat (Baix Llo-
bregat).
Denominació: Balmes.
Codi: 08037735.
CR: 9 priv 12 TM 1 GS 1 FIS 1,5 LOG 2,5
GM 0,5 TS 6 ED.
USD: 1 priv. 0,5 TM .
CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL: BARCELONA I
(CIUTAT)

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Rel.
Codi: 08033432.
CR: 6 priv 8 TM 1 GS 1 GM 1 LOG 4,5 ED.
USD: 1 LOG.
CD: (1).

Municipi: Barcelona (Barcelonès).
Denominació: Sant Gervasi.
Codi: 08036706.
CR: 7 priv 7 TM 1 GM 1 LOG 3 ED.
USD: 1 GS.
CD: (1).

DELEGACIÓ TERRITORIAL: BARCELONA II
(COMARQUES)

Municipi: Santpedor (Bages).
Denominació: Jeroni de Moragas.
Codi: 08036305.
CR: 10 priv 14 TM 2 GS 1 GM 1 FIS 2 LOG
7 ED.

(03.345.112)

DECRET 324/2003, de 24 de desembre,
de cessament del senyor Ramon Farré i
Roure com a secretari general del Departa-
ment d’Ensenyament.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya, a proposta del
conseller d’Ensenyament i d’acord amb el
Govern,

Decreto:

Article únic
El senyor Ramon Farré i Roure cessa en

el càrrec de secretari general del Departa-
ment d’Ensenyament, i se li agraeixen els
serveis prestats.

Barcelona, 24 de desembre de 2003

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(03.357.077)

DECRET 325/2003, de 24 de desembre,
de nomenament del senyor Ramon Martínez
i Deu com a secretari general del Departa-
ment d’Ensenyament.

Atès el que disposa l’article 71.g) de la
Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament,
del President i del Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya, a proposta del
conseller d’Ensenyament i d’acord amb el
Govern,

Decreto:

Article únic
Nomenar el senyor Ramon Martínez i Deu

secretari general del Departament d’Ense-
nyament, amb els drets i deures inherents
al càrrec.

Barcelona, 24 de desembre de 2003

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(03.357.078)
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DECRET 368/2003, de 29 de desembre,
de cessament de la senyora Mercè Terra-
dellas i Vilaró com a directora general de Re-
cursos Humans del Departament d’Ense-
nyament.

De conformitat amb el que disposa l’arti-
cle 71 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del
Parlament, del President i del Consell Exe-
cutiu de la Generalitat de Catalunya, a pro-
posta del conseller d’Ensenyament i d’acord
amb el Govern,

Decreto:

Article únic
La senyora Mercè Terradellas i Vilaró ces-

sa com a directora general de Recursos
Humans del Departament d’Ensenyament,
i se li agraeixen els serveis prestats.

Barcelona, 29 de desembre de 2003

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(03.358.048)

DECRET 369/2003, de 29 de desembre,
de nomenament de la senyora Montserrat
Guri i López com a directora general de Re-
cursos Humans del Departament d’Ense-
nyament.

De conformitat amb el que disposa l’arti-
cle 71 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del
Parlament, del President i del Consell Exe-
cutiu de la Generalitat de Catalunya, a pro-
posta del conseller d’Ensenyament i d’acord
amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Es nomena la senyora Montserrat Guri i Ló-

pez directora general de Recursos Humans
del Departament d’Ensenyament, amb les
obligacions i els drets inherents al càrrec.

Barcelona, 29 de desembre de 2003

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(03.358.046)

DECRET 370/2003, de 29 de desembre,
de cessament del senyor Pere Solà i
Montserrat com a director general d’Orde-
nació i Innovació Educativa del Departament
d’Ensenyament.

De conformitat amb el que disposa l’arti-
cle 71 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del
Parlament, del President i del Consell Exe-
cutiu de la Generalitat de Catalunya, a pro-
posta del conseller d’Ensenyament i d’acord
amb el Govern,

Decreto:

Article únic
El senyor Pere Solà i Montserrat cessa

com a director general d’Ordenació i Inno-
vació Educativa del Departament d’Ense-
nyament, i se li agraeixen els serveis pres-
tats.

Barcelona, 29 de desembre de 2003

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(03.358.045)

DECRET 371/2003, de 29 de desembre,
de nomenament del senyor Blai Gasol i Roda
com a director general d’Ordenació i Inno-
vació Educativa del Departament d’Ense-
nyament.

De conformitat amb el que disposa l’arti-
cle 71 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del
Parlament, del President i del Consell Exe-
cutiu de la Generalitat de Catalunya, a pro-
posta del conseller d’Ensenyament i d’acord
amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Es nomena el senyor Blai Gasol i Roda

director general d’Ordenació i Innovació
Educativa del Departament d’Ensenyament,
amb les obligacions i els drets inherents al
càrrec.

Barcelona, 29 de desembre de 2003

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(03.358.052)

DECRET 372/2003, de 29 de desembre,
de cessament del senyor Emili Pons i Car-
reras com a director general de Centres Do-
cents del Departament d’Ensenyament.

De conformitat amb el que disposa l’arti-
cle 71 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del
Parlament, del President i del Consell Exe-
cutiu de la Generalitat de Catalunya, a pro-
posta del conseller d’Ensenyament i d’acord
amb el Govern,

Decreto:

Article únic
El senyor Emili Pons i Carreras cessa com

a director general de Centres Docents del
Departament d’Ensenyament, i se li agraei-
xen els serveis prestats.

Barcelona, 29 de desembre de 2003

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(03.358.044)

DECRET 373/2003, de 29 de desembre,
de nomenament del senyor Tomàs de San
Cristóbal i Claver com a director general de
Centres Docents del Departament d’Ense-
nyament.

De conformitat amb el que disposa l’arti-
cle 71 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del
Parlament, del President i del Consell Exe-
cutiu de la Generalitat de Catalunya, a pro-
posta del conseller d’Ensenyament i d’acord
amb el Govern,

Decreto:

Article únic
Es nomena el senyor Tomàs de San Cris-

tóbal i Claver director general de Centres
Docents del Departament d’Ensenyament,
amb les obligacions i els drets inherents al
càrrec.

Barcelona, 29 de desembre de 2003

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(03.358.049)

DECRET 374/2003, de 29 de desembre,
de cessament de la senyora M. Rosa For-
tuny i Torroella com a directora general de
Formació Professional del Departament
d’Ensenyament.

De conformitat amb el que disposa l’arti-
cle 71 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del
Parlament, del President i del Consell Exe-
cutiu de la Generalitat de Catalunya, a pro-
posta del conseller d’Ensenyament i d’acord
amb el Govern,

Decreto:

Article únic
La senyora M. Rosa Fortuny i Torroella

cessa com a directora general de Forma-
ció Professional del Departament d’Ense-
nyament, i se li agraeixen els serveis pres-
tats.

Barcelona, 29 de desembre de 2003

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Bargalló i Valls
Conseller d’Ensenyament

(03.358.043)
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RESOLUCIÓ ENS/3974/2003, de 4 de de-
sembre, de cessament de la senyora M.
Carme Esplugas i Martí com a delegada ter-
ritorial del Departament d’Ensenyament a
Barcelona I (ciutat).

Atès que per la Resolució de 16 de maig
de 2001 (DOGC núm. 3395, de 24.5.2001),
la senyora M. Carme Esplugas i Martí fou no-
menada delegada territorial del Departament
d’Ensenyament a Barcelona I (ciutat), d’acord
amb la corresponent convocatòria pública;

Atès el que preveu l’article 99 del Decret
123/1997, de 13 de maig, pel qual s’apro-
va el Reglament general de provisió de llocs
de treball i promoció professional dels fun-
cionaris de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confe-
reix la normativa vigent,

Resolc:

La senyora M. Carme Esplugas i Martí
cessa com a delegada territorial del De-
partament d’Ensenyament a Barcelona I
(ciutat), amb efectes de 15 de novembre
de 2003.

Barcelona, 4 de desembre de 2003

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(03.351.083)
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