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ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS
I APOSTES DE LA GENERALITAT

RESOLUCIÓ
INT/947/2004, de 14 d’abril, per la qual es publica
l’inici de distribució i les característiques de la
sèrie de bitllets de Loto Ràpid denominada Triple
Sort (número de sèrie 04).

L’article 2.2 del Decret 67/1987, de 4 de març,
estableix que l’Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes de la Generalitat fixarà per acord del
Consell d’Administració el percentatge de pre-
mis per a cada sèrie i la seva distribució.

L’article 4 de l’Ordre de 4 de març de 1987,
per la qual s’aprova el Reglament del joc de Loto
Ràpid organitzat per l’Entitat Autònoma de
Jocs i Apostes de la Generalitat, estableix que
les característiques de les sèries de Loto Ràpid

que s’emetin es publicaran mitjançant una re-
solució del director general de l’Entitat.

Per tal, doncs, de publicar l’inici de la distri-
bució i les característiques de la sèrie de bitllets
de Loto Ràpid denominada Triple Sort, i de con-
formitat amb el Consell d’Administració,

RESOLC:

L’inici de distribució de la sèrie de bitllets de
Loto Ràpid denominada Triple Sort (número de
sèrie 04) a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC, les caracterís-
tiques de la qual es detallen a continuació:

—1 La sèrie està formada per 600.000 (sis-
cents mil) bitllets, sent el percentatge destinat
a premis programat del 58,00% i amb l’estruc-
tura de premis següent:

RESOLUCIÓ
GAP/937/2004, de 13 d’abril, per la qual es dóna
conformitat a l’adopció de l’escut heràldic del
municipi de Barcelona.

El 6 d’abril de 2004, el Ple de l’Ajuntament
de Barcelona (Barcelonès) va adoptar l’acord
d’aprovar l’escut heràldic municipal.

El 7 de juliol de 1997, la Secció Històrico-
arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans va
emetre dictamen favorable sobre l’expedient.

D’acord amb el que disposen els articles 36
i 38 del Text refós de la Llei municipal i de rè-
gim local de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles 9, 24
al 26 i concordants del Reglament dels símbols
dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret
263/1991, de 25 de novembre,

RESOLC:

—1 Donar conformitat a l’adopció de l’escut
heràldic del municipi de Barcelona, organitzat
de la manera següent:

Escut caironat quarterat: al 1r i al 4t, d’argent,
una creu plena de gules; i al 2n i al 3r, d’or, 4 pals
de gules. Per timbre, una corona reial.

—2 Inscriure l’esmentat escut al Registre dels
ens locals de Catalunya, secció de símbols, sub-
secció d’escuts.

—3 Publicar aquesta Resolució al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 d’abril de 2004

ALBERT PEREIRA I SOLÉ

Director general d’Administració Local

(04.099.035)

RESOLUCIÓ
GAP/938/2004, de 13 d’abril, per la qual es dóna
conformitat a l’adopció de la bandera del muni-
cipi de Barcelona.

El 6 d’abril de 2004, el Ple de l’Ajuntament
de Barcelona (Barcelonès) va adoptar l’acord
d’aprovar la bandera municipal.

L’1 d’abril de 2004, la Secció Històrico-arque-
ològica de l’Institut d’Estudis Catalans va emetre
dictamen favorable sobre l’expedient.

D’acord amb el que disposen els articles 37
i 38 del Text refós de la Llei municipal i de rè-
gim local de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles 9, 30,
31 i concordants del Reglament dels símbols dels
ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 263/
1991, de 25 de novembre,

RESOLC:

—1 Donar conformitat a l’adopció de la ban-
dera del municipi de Barcelona, organitzada de
la manera següent:

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt
per tres de llarg, quarterada en creu, amb una
creu plena vermella, de gruix 1/18 de la llargà-
ria del drap, als quarters primer i quart, blancs;
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120.000 premis d’1 euro ....................................................... 120.000 euros
6.000 premis de 3 euros (1x3) ................................................ 18.000 euros
6.000 premis de 3 euros .......................................................... 18.000 euros
12.000 premis de 5 euros ........................................................ 60.000 euros
6.000 premis de 10 euros (5x2) .............................................. 60.000 euros
1.500 premis de 20 euros (10x2) ............................................ 30.000 euros
1.200 premis de 20 euros ........................................................ 24.000 euros
100 premis de 100 euros ......................................................... 10.000 euros
48 premis de 100 euros (50x2) ................................................. 4.800 euros
4 premis de 300 euros (100x3) ................................................. 1.200 euros
2 premis de 1.000 euros ............................................................ 2.000 euros
Total ....................................................................................... 348.000 euros

—2 El preu de venda al públic dels bitllets
d’aquesta sèrie és d’1 (un) euro.

—3 El sistema per descobrir els premis presor-
tejats consisteix a rascar l’àrea de joc represen-
tada per 6 (sis) marietes i la casella extra respec-
tivament.

—4 Els bitllets guanyadors són aquells en què
sota l’àrea de joc rascada, representada per 6
(sis) marietes, apareguin tres quantitats iguals.

—5 El valor del premi serà el de la quantitat que
surti repetida tres cops. A més, si sota la casella
amb la menció “extra” apareix el símbol de 2
(dues) marietes, es duplica el premi obtingut i si
surt el símbol de 3 (tres) marietes es triplica.

Barcelona, 14 d’abril de 2004

XAVIER GUITART I DOMÈNECH

Director general

(04.104.141)
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i amb nou pals iguals, cinc de grocs i quatre de
vermells, als quarters segon i tercer.

—2 Inscriure l’esmentada bandera al Regis-
tre dels ens locals de Catalunya, secció de sím-
bols, subsecció de banderes.

—3 Publicar aquesta Resolució al DOGC.

Barcelona, 13 d’abril 2004

ALBERT PEREIRA I SOLÉ

Director general d’Administració Local

(04.099.028)

*

RESOLUCIÓ
ENS/944/2004, de 31 de març, per la qual s’au-
toritza l’obertura del centre docent privat Cen-
tre de Grau Mitjà de Dansa Laie, d’Alella.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als
corresponents serveis territorials del Departa-
ment d’Ensenyament pel promotor del centre
docent privat Centre de Grau Mitjà de Dansa
Laie, d’Alella, en petició d’autorització d’ober-
tura, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmen-
tat el compliment dels requisits exigits per la nor-
mativa vigent, en concret per la Llei orgànica 8/
1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’edu-
cació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu; la Llei
orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat
de l’educació; el Reial decret 389/1992, de 15
d’abril, pel qual s’estableixen els requisits mí-
nims dels centres que imparteixen ensenyaments
artístics i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats;

RESOLC:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Centre de Grau Mitjà de Dansa Laie,
d’Alella, en els termes que s’especifiquen a l’an-
nex d’aquesta Resolució.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà 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 conten-
ciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar
l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú o qualsevol altre recurs que con-
siderin convenient per la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 31 de març de 2004

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

JORDI ROCA I ARMENGOL

Director dels Serveis territorials a Barcelona II
(comarques)

ANNEX

COMARCA DEL MARESME

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Alella.

Localitat: Alella.
Núm. de codi: 08060733.
Denominació: Centre de Grau Mitjà de Dansa
Laie.
Adreça: c. de Núria, 26-30.
Titular: Hamelín 2, SL.
NIF: B-58796434.

S’autoritza l’obertura del centre docent pri-
vat Centre de Grau Mitjà de Dansa Laie,
d’Alella, amb efectes a partir del curs 2004-2005.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Capacitat simultània per a 90 llocs escolars.

(04.085.077)

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Resolució ENS/2230/2003, d’11 de juliol, per
la qual s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Ceyr-Villar-
roel, codi 08032211, de Barcelona (DOGC núm.
3933, pàg. 15064, de 25.7.2003).

Atès que s’ha observat unes errades en els
textos originals català i castellà de l’esmentada
Resolució, tramès al DOGC i publicat al núm.
3933, pàg. 15064, de 25.7.2003, se’n detalla
l’oportuna correcció:

A la pàgina 15064, a l’annex, a la segona co-
lumna, on diu:

“S’autoritza la reducció dels ensenyaments de
formació professional de grau superior: a la fa-
mília de manteniment de vehicles autopropul-
sats, del cicle formatiu d’automoció amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb efectes
a partir de la fi del curs 2002-03 el primer curs
i de la fi del curs 2003-04 el segon curs”.
ha de dir:

“S’autoritza la reducció dels ensenyaments de
formació professional de grau superior: a la fa-
mília de manteniment de vehicles autopropul-
sats, del cicle formatiu d’automoció amb 2 grups
amb capacitat per a 60 llocs escolars, amb efectes
a partir de la fi del curs 2003-04 el primer curs
i de la fi del curs 2004-05 el segon curs.

Barcelona, 5 d’abril de 2004

RAMON MARTÍNEZ I DEU

Secretari general

(04.093.080)

CORRECCIÓ D’ERRADA
a la Resolució ENS/44/2004, de 16 de gener, per
la qual es deixen inactius diversos col·legis d’edu-
cació infantil i primària (DOGC núm. 4057, pàg.
1561, de 27.1.2004).

Havent observat una errada al text de la Re-
solució esmentada, tramès al DOGC i publicat
al núm. 4057, pàg. 1561, de 27.1.2004, se’n de-
talla la correcció oportuna:

A la pàgina 1561, en la Delegació Territori-
al de Lleida, comarca del Segrià, al paràgraf
relatiu al col·legi d’educació infantil i primària
Malgovern, codi de centre 25002180,

on diu:
“Municipi: les Torres de Sanui.
”Unitat de població: les Torres de Sanui.”,
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