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RESOLUCIÓ  EDU/2714/2008, de 25 
d’agost, per la qual s’autoritza el canvi de 
titular de la llar d’infants privada Tintín, de 
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació pel representant 
de Torcana Primera, SL, en petició de canvi 
de titularitat de la llar d’infants Tintín, de 
Barcelona, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment per part del nou titular 
dels requisits exigits per la normativa d’apli-
cació, en concret, per la Llei orgànica 8/1985, 
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; 
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’edu-
cació; el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centres, i tramitat 
l’expedient conforme al Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el canvi de titular de la llar 
d’infants privada Tintín, de Barcelona, codi 
08050831, amb efectes a partir del dia 1 



Full de disposicions i actes administratius

6374

del mes següent al de la seva publicació al 
DOGC.

Les dades del nou titular són:
Nom: Torcana Primera, SL.
NIF: B63447098.

—2 La llar d’infants privada a què fa refe-
rència aquesta Resolució haurà d’adaptar-se 
als requisits mínims que estableix el Decret 
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen 
el primer cicle de l’educació infantil i els re-
quisits dels centres, dins el termini que preveu 
el Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel 
qual s’estableix el calendari d’aplicació de la 
nova ordenació del sistema educatiu, establerta 
per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada 
davant el conseller d’Educació, 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 procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 25 d’agost de 2008

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

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona I (ciutat)

(08.238.078)

RESOLUCIÓ EDU/2715/2008, de 18 d’agost, 
per la qual s’autoritza l’obertura del centre 
d’educació infantil La Ciutat del Nadó, de 
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorització 
d’obertura d’un centre d’educació infantil de 
primer cicle presentada pel promotor, es va 
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa aplicable, en concret, per la 
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació; el Decret 282/2006, 
de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer 
cicle de l’educació infantil i els requisits dels 
centres, 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 d’educa-
ció infantil La Ciutat del Nadó, de Barcelona, 
en els termes següents:

Comarca: Barcelonès.
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.

Codi: 08068239.
Denominació genèrica: llar d’infants privada.
Denominació específica: La Ciutat del Nadó.
Adreça: pg. Taulat, 221-239.
Titular: Activitats Infantils Baby Happy, SL.
NIF: B63311740.

Aquesta autorització té efectes des de l’inici 
del curs 2007-2008.
Composició del centre:
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle: 7 unitats 
amb capacitat per a 104 llocs escolars

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
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 Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos 
a comptar de l’endemà de la 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, previ al recurs contenciós admi-
nistratiu, poden interposar recurs de reposició 
davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de 
la publicació al DOGC, segons el que dispo-
sen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Barcelona, 18 d’agost de 2008

p. D. (Resolució EDU/4208/2006, 
de 21.12.2006, DOGC de 22.12.2006)

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona I (ciutat)

(08.227.005)

RESOLUCIÓ EDU/2716/2008, de 19 d’agost, 
per la qual es modifica l’autorització d’obertu-
ra del centre docent privat Centre d’Estudis 
Politècnics, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada pel representant del titular del centre 
docent privat Centre d’Estudis Politècnics, 
de Barcelona, en petició de modificació dels 
ensenyaments, es va instruir l’expedient 
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, 
per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l’educació; la Llei or-
gànica 2/2006, de 3 de maig d’educació; el 
Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, pel 
qual s’estableixen els requisits mínims dels 
centres que imparteixin ensenyaments de 
règim general no universitaris; el Reial decret 
1538/2006, de 15 de desembre, pel qual 
s’estableix l’ordenació general de la formació 
professional del sistema educatiu; l’annex V 

del Reial decret 777/1998, de 30 d’abril, pel 
qual es desenvolupen determinats aspectes 
de l’ordenació de la formació professional a 
l’àmbit del sistema educatiu; el Decret 72/1994, 
de 6 d’abril, pel qual es regulen els centres 
de formació d’adults, i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Modificar l’autorització d’obertura del 
centre docent privat Centre d’Estudis Poli-
tècnics, codi 08032208, de Barcelona, per 
modificació dels ensenyaments, en els termes 
següents:

Adreça 2: c. Santa Anna, 8:
Ensenyament que s’amplia:

Formació de persones adultes:
Cicle d’educació secundària: 1 unitat amb 

capacitat per a 30 llocs escolars. El cicle 
s’impartirà amb una distribució horària que 
sigui compatible amb l’ús dels espais dels 
ensenyaments de batxillerat autoritzats en 
aquests locals.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació, 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 procediment administratiu comú.

Barcelona, 19 d’agost de 2008

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

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Composició del centre

Autorització d’obertura a l’inici del curs 2008-
2009:

Adreça principal: pça. Urquinaona, 7.

Formació professional de grau mitjà:
Gestió administrativa: 1 unitat amb capacitat 

per a 30 llocs escolars.
Comerç: 1 unitat amb capacitat per a 30 

llocs escolars.

Formació professional de grau superior:
Gestió comercial i màrqueting: 1 unitat amb 

capacitat per a 30 llocs escolars.
Agències de viatges: 1 unitat amb capacitat 

per a 30 llocs escolars.
Secretariat: 1 unitat amb capacitat per a 

30 llocs escolars.
Administració i finances: 2 unitats amb 

capacitat per a 60 llocs escolars.
Administració de sistemes informàtics: 2 uni-

tats amb capacitat per a 60 llocs escolars.
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Desenvolupament d’aplicacions informàti-
ques: 2 unitats amb capacitat per a 60 llocs 
escolars.

En cap cas un grup no superarà els 30 
llocs escolars.

Adreça 2: c. Santa Anna, 8

Batxillerat: 2 unitats amb capacitat per a 70 
llocs escolars de la modalitat d’humanitats i 
ciències socials i 2 unitats amb capacitat per 
a 70 llocs escolars en la modalitat de ciències 
i tecnologia.

Amb caràcter transitori i fins la seva extinció: 
2 unitats amb capacitat per a 70 llocs escolars 
de la modalitat d’humanitats i ciències socials, i 
2 unitats amb capacitat per a 70 llocs escolars 
de la modalitat de ciències de la naturalesa 
i de la salut.

Formació bàsica de persones adultes
Cicle d’educació secundària: 1 unitat amb 

capacitat per a 30 llocs escolars.

(08.232.145)

RESOLUCIÓ EDU/2717/2008, de 22 d’agost, 
per la qual es modifica l’autorització d’ober-
tura del centre docent privat Mediterrani, de 
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Mediterrani, 
de Barcelona, en petició de modificació dels 
ensenyaments i de la capacitat, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, per la 
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació; el Reial decret 
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que 
imparteixin ensenyaments de règim general 
no universitaris; el Reial decret 1538/2006, 
de 15 de desembre, pel qual s’estableix 
l’ordenació general de la formació professi-
onal del sistema educatiu; l’annex V del Reial 
decret 777/1998, de 30 d’abril, pel qual es 
desenvolupen determinats aspectes de l’or-
denació de la formació professional a l’àmbit 
del sistema educatiu, i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Modificar l’autorització d’obertura 
del centre docent privat Mediterrani, codi 
08059408, de Barcelona, per modificació 
dels ensenyaments i de la capacitat, en els 
termes següents:

Ensenyaments que se suprimeixen
Formació professional de grau superior
Gestió comercial i màrqueting.
Capacitats que s’amplien
Formació professional de grau superior
Agències de viatges: d’1 a 2 unitats i de 30 

a 60 llocs escolars.
Allotjament: d’1 a 2 unitats i de 30 a 60 

llocs escolars.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada 
davant el conseller d’Educació, 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 procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 22 d’agost de 2008

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

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Composició del centre a l’inici del curs 2008-
2009

Autorització d’obertura
Formació professional de grau superior
Agències de viatges: 2 unitats amb capacitat 

per a 60 llocs escolars.
Allotjament: 2 unitats amb capacitat per a 

60 llocs escolars.
Informació i comercialització turística: 2 uni-

tats amb capacitat per a 60 llocs escolars.
El centre haurà de desenvolupar les seves 

activitats en horari de tarda.

(08.232.139)

RESOLUCIÓ EDU/2718/2008, de 22 d’agost, 
per la qual es modifica l’autorització d’ober-
tura del centre d’educació infantil I-Beth, de 
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre d’educació infantil, I-Beth, 
de Barcelona, en petició de modificació dels 
ensenyaments i de la capacitat, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, per la 
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig d’educació; el Decret 282/2006, 
de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer 
cicle de l’educació infantil i els requisits dels 
centres, i el Decret 55/1994, de 8 de març, 
sobre el règim d’autorització dels centres 
docents privats,

Resolc:

—1 Modificar l’autorització d’obertura 
del centre d’educació infantil I-Beth, codi 
08050806, de Barcelona, per modificació 
dels ensenyaments i de la capacitat, en els 
termes següents:

Ensenyament que se suprimeix:
Educació infantil de segon cicle.
Capacitat que s’amplia:

Educació infantil de primer cicle: de 3 a 6 
unitats i de 41 a 85 llocs escolars.

El centre passa a ser exclusivament d’educa-
ció infantil de primer cicle amb la denominació 
genérica de llar d’infants privada.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada 
davant el conseller d’Educació, 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 procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 22 d’agost de 2008

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

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX

Composició del centre a l’inici del curs 
2008/09

Autorització d’obertura
Educació infantil de primer cicle: 6 unitats 

amb capacitat per a 85 llocs escolars.

(08.234.013)

RESOLUCIÓ EDU/2719/2008, de 20 d’agost, 
per la qual s’autoritza l’obertura del centre 
d’educació infantil L’Esclop-Passeig, de 
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da als corresponents Serveis Territorials del 
Departament d’Educació pel representant 
del promotor del centre d’educació infantil 
L’Esclop-Passeig, de Barcelona, en petició 
d’autorització d’obertura, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, per 
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial 
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual 
s’estableixen els requisits mínims dels centres 
que imparteixin ensenyaments de règim general 
no universitaris, 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 d’educa-
ció infantil L’Esclop-Passeig, de Barcelona, en 
els termes següents:

Comarca: Barcelonès.
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
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Localitat: Barcelona.
Codi: 08068240.
Denominació: L’Esclop-Passeig.
Adreça: pg. de Sant Joan, 29.
Titular: Rellsa-Gidor SL.
NIF: B61226833.

Aquesta autorització té efectes des de l’inici 
del curs 2008-2009.
Composició del centre:

Autorització d’obertura:
Educació infantil de segon cicle: 3 unitats 

amb capacitat per a 75 llocs escolars.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
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 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 preveu 
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Així mateix, abans del recurs contenciós 
administratiu, les persones interessades 
poden interposar recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva 
publicació al DOGC, segons el que disposen 
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Barcelona, 20 d’agost de 2008

p. D. (Resolució EDU/4208/2006,  
DOGC de 22.12.2006)

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona I (ciutat)

(08.233.019)

RESOLUCIÓ EDU/2720/2008, de 29 d’agost, 
per la qual s’autoritza l’obertura del centre 
d’educació infantil Hamelín Vila Olímpica, de 
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autoritza-
ció d’obertura d’un centre d’educació infantil 
de primer cicle, presentada pel representant 
del promotor, es va instruir l’expedient cor-
responent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per 
la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació; el Decret 282/2006, 
de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer 
cicle de l’educació infantil i els requisits dels 
centres; 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 d’educa-
ció infantil Hamelín Vila Olímpica, de Barcelona, 
en els termes següents:

Comarca: Barcelonès
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08068598.
Denominació genèrica: Llar d’infants privada
Denominació específica: Hamelín Vila Olím-
pica.
Adreça: c. Salvador Espriu, 25-27 baixos.
Titular: Sarto i Cuyàs, SL.
NIF: B64530215.

Aquesta autorització té efectes des de l’inici 
del curs 2008-2009.
Composició del centre:

Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle: 5 unitats 

amb capacitat per a 81 llocs escolars

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
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 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 preveu 
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Així mateix, abans del recurs contenciós 
administratiu, poden interposar recurs de 
reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte, 
en el termini d’un mes a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, segons 
el que disposen els articles 116 i 117 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a 
la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 29 d’agost de 2008

p. D. (Resolució EDU/4208/2006,  
DOGC de 22.12.2006)

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona I (ciutat)

(08.242.007)

RESOLUCIÓ EDU/2721/2008, de 25 d’agost, 
per la qual s’autoritza el canvi de la denomi-
nació específica de la llar d’infants privada 
Vadenens, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
als corresponents serveis territorials del De-
partament d’Educació pel representant del 
titular de la llar d’infants privada Vadenens, 
de Barcelona, en petició de canvi de deno-
minació específica, es va instruir l’expedient 
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 

per la normativa d’aplicació, en concret, per 
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació;, el Decret 
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula 
el primer cicle de l’educació infantil i els re-
quisits dels centres i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el canvi de la denominació 
específica de la llar d’infants privada Vadenens, 
de Barcelona, codi 08068252.

La nova denominació específica és: Me-
nuts.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada 
davant el conseller d’Educació, 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 procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 25 d’agost de 2008

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

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona I (ciutat)

(08.238.077)

RESOLUCIÓ EDU/2722/2008, d’1 de setem-
bre, per la qual s’autoritza l’obertura del centre 
d’educació infantil Sant Àngel, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel representant del titular de la llar d’infants 
Sant Àngel, de Barcelona, en petició d’autorit-
zació d’obertura d’un centre d’educació infantil 
de primer cicle, per transformació d’una llar 
d’infants autoritzada de conformitat amb la 
legislació anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema 
educatiu, i de supressió de locals, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, per 
la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regu-
ladora del dret a l’educació; la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial 
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual 
s’estableixen els requisits mínims dels cen-
tres que imparteixin ensenyaments de règim 
general no universitaris; el Decret 353/2000, 
de 7 de novembre, pel qual s’estableixen 
els requisits mínims de determinats centres 
d’educació infantil, i el Decret 55/1994, de 8 
de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats; i tenint en compte 
la disposició transitòria tercera del Decret 
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen 
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el primer cicle de l’educació infantil i els 
requisits dels centres,

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre d’edu-
cació infantil Sant Àngel, de Barcelona, per 
transformació d’una llar d’infants autoritzada de 
conformitat amb la legislació anterior a la Llei 
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació 
general del sistema educatiu, i la supressió de 
locals en els termes següents:

Comarca: Barcelonès.
Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Codi: 08049890.
Denominació genèrica: Llar d’infants privada.
Denominació específica: Sant Àngel.
Adreça: c. Gran de Sant Andreu, 65 (ctda. c. 
Neopàtria, 119).
Titular: Institucions i Serveis Escolars Cata-
lans, SL.
NIF: B08845117.

S’autoritza l’obertura del centre d’educació 
infantil Sant Àngel, de Barcelona, per transfor-
mació de la llar d’infants del mateix nom, amb 
efectes des de l’inici del curs 2008-2009.

S’autoritza la supressió de locals del c. 
Vallès, 29 amb efectes des de l’inici del curs 
2008-2009.

Composició del centre a l’inici del curs 
2008-2009
Autorització d’obertura:

Educació infantil de primer cicle: 4 unitats 
amb capacitat per a 59 llocs escolars.

A aquest centre li són d’aplicació les previ-
sions del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits del centres.

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

Barcelona, 1 de setembre de 2008

p. D. (Resolució EDU/4208/2006,  
DOGC de 22.12.2006)

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona I (ciutat)

(08.242.019)

RESOLUCIÓ EDU/2723/2008, de 18 d’agost, 
per la qual s’autoritza el cessament d’activi-
tats del centre docent privat Calassanci, de 
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació pel representant 
del titular del centre docent privat Calassanci, 
de Barcelona, en petició d’autorització de ces-
sament d’activitats, es va instruir l’expedient 
corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació 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 del 
centre docent privat Calassanci, de Barcelona, 
les dades bàsiques del qual són:

Municipi: Barcelona.
Denominació: Calassanci.
Codi: 08003117.
Titular: Escola Pia de Catalunya.
NIF del titular: Q0800073I.

El cessament d’activitats té efectes des de 
la fi del curs 2007-2008.

—2 Els expedients acadèmics dels alumnes 
de l’educació primària, d’educació secundària 
obligatòria, i de formació professional de grau 
mitjà es dipositaran a l’Escola Pia Sant Antoni, 
codi 08005746, de Barcelona.

—3 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’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, abans del recurs contenciós 
administratiu, les persones interessades poden 
interposar recurs de reposició davant l’òrgan 
que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al 
DOGC, segons el que disposen els articles 116 
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 18 d’agost de 2008

p. D. (Resolució EDU/4208/2006, de 
21.12.2006, DOGC de 22.12.2006)

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona I (ciutat)

(08.231.001)

RESOLUCIÓ EDU/2724/2008, de 13 d’agost, 
per la qual s’autoritza el canvi de titular 
del centre d’educació infantil Milton-2, de 
Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació pel representant 
de Milton Sant Martí, SL, en petició de canvi 
de titularitat del centre d’educació infantil de 
primer cicle Milton-2, de Barcelona, es va 
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment per part del nou titular 
dels requisits exigits per la normativa d’apli-
cació, en concret, per la Llei orgànica 8/1985, 
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; 
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’edu-
cació; el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centres, i tramitat 
l’expedient conforme al Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el canvi de titular del centre 
d’educació infantil Milton-2, de Barcelona, 
codi 08049701, amb efectes a partir del dia 
1 del mes següent al de la seva publicació 
al DOGC.

Les dades del nou titular són:
Nom: Milton Sant Martí, SL.
NIF: B64719297.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada 
davant el conseller d’Educació, 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 procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 13 d’agost de 2008

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

José Antonio García Saceda
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona I (ciutat)

(08.225.004)

EDICTE de 5 de setembre de 2008, pel qual 
se sotmet a informació pública el Projecte 
d’ordre per la qual es determinen el proce-
diment i diversos aspectes organitzatius del 
batxillerat.

El Departament d’Educació està tramitant el 
projecte d’ordre per la qual es determinen el 
procediment i els documents i requisits formals 
del procés d’avaluació i diversos aspectes 
organitzatius del batxillerat

Amb la finalitat de donar participació als 
ciutadans en el procés d’elaboració d’aquest 
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projecte, es sotmet a informació pública, durant 
el termini de 20 dies hàbils, comptadors des 
de l’endemà de la data de publicació d’aquest 
Edicte al DOGC, d’acord amb el que disposa 
l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de de-
sembre, d’Organització procediment i règim 
jurídic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, i l’article 86 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

El projecte es troba disponible, en hores 
d’oficina, a la seu central del Departament 
d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 
Barcelona) i als seus serveis territorials de 
Barcelona I (ciutat) (Paral·lel, 71-73, 08004 
Barcelona); Barcelona II (comarques) (Casp, 
15, 08010 Barcelona); Baix Llobregat-Anoia, 
(Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant Feliu de 
Llobregat); Maresme-Vallès Oriental, (Santa 
Rita, 1, edifici Cafè de Mar, 08301 Mataró); 
Vallès Occidental, (Marquès de Comillas, 
67-69, 08202 Sabadell); Tarragona (Sant 
Francesc, 7, 43003 Tarragona); Les Terres de 
l’Ebre (c. Providència 5-9, 43500, Tortosa), 
Lleida (Pica d’estats, 2, 25003 Lleida), i a 
Girona (Ultònia, 13, 17002 Girona), o bé 
consultant la pàgina web del Departament 
d’Educació (http://www.gencat.cat/educacio), 
per tal que els interessats el puguin examinar 
i formular-hi les al·legacions que considerin 
oportunes.

Barcelona, 5 de setembre de 2008

M. Dolors Rius Benito
Secretària general

(08.249.085)

RESOLUCIÓ EDU/2730/2008, de 28 d’agost, 
per la qual es crea una secció d’educació 
secundària a Vallbona d’Anoia.

La demanda de places escolars a Catalunya 
fa necessària la creació de places escolars 
públiques.

Per tal de satisfer aquesta necessitat, 
tal com és previst a la planificació escolar, 
s’ha considerat convenient crear una secció 
d’educació secundària a Vallbona d’Anoia, el 
funcionament de la qual s’ha d’adequar al 
que estableix el Decret 199/1996, de 12 de 
juny, pel qual s’aprova el reglament orgànic 
dels centres docents públics que imparteixen 
educació secundària i formació professional 
de grau superior, i a la resta de la normativa 
legal reglamentària.

En conseqüència, a proposta de la Di-
recció General de Recursos del Sistema 
Educatiu,

Resolc:

—1 Crear la secció d’educació secundària 
a Vallbona d’Anoia, amb el codi de centre 
08065019, ubicada al carrer Roquefort, s/n, 
de Vallbona d’Anoia (Anoia) i adscrita a l’ins-
titut d’educació secundària Molí de la Vila, de 
Capellades, amb el codi de centre 08046645 i 
del qual és part integrant, amb efectes admi-
nistratius des de l’1 de juliol de 2008.

—2 La secció esmentada impartirà els ense-
nyaments de l’educació secundària obligatòria 
amb efectes acadèmics des de l’inici del curs 
escolar 2008-2009.

—3 S’atribueix al centre la denominació 
específica “de Vallbona d’Anoia”.

—4 La Direcció General de Recursos del 
Sistema Educatiu adoptarà les mesures 
necessàries que exigeixi el funcionament 
d’aquesta secció.

Barcelona, 28 d’agost de 2008

Ernest Maragall i Mira
Conseller d’Educació

(08.240.056)

RESOLUCIÓ EDU/2731/2008, de 22 d’agost, 
per la qual s’autoritza el cessament d’activitats 
del centre docent privat Montserrat Montero, 
de Granollers.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació pel representant 
del titular del centre docent privat Montserrat 
Montero, de Granollers, en petició d’autorit-
zació de cessament d’activitats, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació, la Llei orgànica 2/2006, de 
3 de maig, d’educació 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 del 
centre docent privat Montserrat Montero, de 
Granollers, les dades bàsiques del qual són:

Municipi: Granollers.
Denominació: Montserrat Montero.
Codi: 08017888.
Titular: Fundació Privada Vallès Oriental per 
Disminuïts Psíquics.
NIF del titular: G60249737.

El cessament d’activitats té efectes a la fi 
del curs 2007-2008.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre 
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 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 preveu 
l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Així mateix, abans del recurs contenciós 
administratiu, les persones interessades 
poden interposar recurs de reposició davant 
l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva 

publicació al DOGC, segons el que disposen 
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, o qualsevol altre recurs 
que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos.

Mataró, 22 d’agost de 2008

p. D. (Resolució EDU/4208/2006,  
DOGC de 22.12.2006)

Josep Maria Fernández i Corominas
Director dels Serveis Territorials  
al Maresme-Vallès Oriental

(08.234.003)

RESOLUCIÓ EDU/2732/2008, de 22 d’agost, 
per la qual es modifica l’autorització d’obertura 
del centre docent privat Montjuïc, de Girona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Montjuïc, de 
Girona, en petició de modificació dels ense-
nyaments que s’hi imparteixen, es va instruir 
l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per 
la normativa que cal aplicar, en concret per la 
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació; el Reial decret 
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’estableixen 
els requisits mínims dels centres que imparteixin 
ensenyaments de règim general no universitaris; 
el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es 
regulen el primer cicle de l’educació infantil i els 
requisits dels centres, i el Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Modificar l’autorització d’obertura del 
centre docent privat Montjuïc, codi 17004918, 
de Girona, per modificació dels ensenyaments 
que s’hi imparteixen en els termes següents:

Ensenyament que s’amplia:
Educació infantil de primer cicle: 3 unitats 

amb capacitat per a 41 llocs escolars.

—2 Inscriure aquesta resolució al Registre 
de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
hi poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació 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 procediment administratiu comú.

Girona, 22 d’agost de 2008

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

Andreu Otero Triola
Director dels Serveis Territorials a Girona
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ANNEX

Composició del centre a l’inici del curs 2008-
2009:

Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle: 3 unitats 

amb capacitat per a 41 llocs escolars.
Educació infantil de segon cicle: 3 unitats 

amb capacitat per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat 

per a 150 llocs escolars.

(08.234.009)

RESOLUCIÓ EDU/2733/2008, de 20 d’agost, 
per la qual es modifica l’autorització d’obertura 
del centre docent privat Túrbula, de Sant Adrià 
de Besòs.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
pel titular del centre docent privat Túrbula, de 
Sant Adrià de Besòs, en petició d’autoritza-
ció de modificació dels ensenyaments, es va 
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient 
esmentat el compliment dels requisits exigits 
per la normativa d’aplicació, en concret, 
per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del dret a l’educació; la Llei or-
gànica 2/2006, de 3 de maig d’educació; 
el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny, 
pel qual s’estableixen els requisits mínims 
dels centres que imparteixin ensenyaments 
de règim general no universitaris; el Reial 
decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel 
qual s’estableix l’ordenació general de la 
formació professional del sistema educatiu; 
l’annex V del Reial decret 777/1998, de 30 
d’abril, pel qual es desenvolupen determi-
nats aspectes de l’ordenació de la formació 
professional a l’àmbit del sistema educatiu, 
i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre 
el règim d’autorització dels centres docents 
privats,

Resolc:

—1 Modificar l’autorització d’obertura del 
centre docent privat Túrbula, de Sant Adrià 
de Besòs, codi 08025137, per modificació 
d’ensenyaments, en els termes següents:

Ensenyaments que s’amplien
Formació professional de grau mitjà
Perruqueria: 1 unitat amb capacitat per a 

30 llocs escolars.
Aquesta autorització tindrà efectes des de 

l’inici del curs 2008-2009.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada 
davant el conseller d’Educació, 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 procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 20 d’agost de 2008

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

Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

Composició del centre a l’inici del curs 
2008/2009

Autorització d’obertura
Educació infantil: 6 unitats amb capacitat 

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

per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 8 unitats 

amb capacitat per a 240 llocs escolars.
Batxillerat: 4 unitats amb capacitat per a 122 

llocs escolars en les modalitats de ciències i 
tecnologia, i d’humanitats i ciències socials.

Amb caràcter transitori i fins a la seva 
extinció: 4 unitats amb capacitat per a 122 
llocs escolars en les modalitats de ciències 
de la naturalesa i la salut, i d’humanitats i 
ciències socials.

Formació professional de grau mitjà
Explotació de sistemes informàtics: 2 unitats 

amb capacitat per a 40 llocs escolars, en règim 
d’alternança o de matí o de tarda.

En cap cas un unitat no superarà els 20 
llocs escolars.

Gestió administrativa: 1 unitat amb capacitat 
per a 30 llocs escolars.

Comerç: 1 unitat amb capacitat per a 30 
llocs escolars.

Perruqueria: 1 unitat amb capacitat per a 
30 llocs escolars.

Formació professional de grau superior
Administració i finances: 2 unitats amb 

capacitat per a 60 llocs escolars, en règim 
d’alternança o de matí o de tarda.

Pròtesi dental: 2 unitats amb capacitat per 
a 60 llocs escolars.

Animació d’activitats físiques i esportives: 
4 unitats amb capacitat per a 120 llocs 
escolars.

En cap cas un unitat no superarà els 30 
llocs escolars.

Administració de sistemes informàtics: 2 uni-
tats amb capacitat per a 56 llocs escolars.

En cap cas un unitat no superarà els 28 
llocs escolars.

Higiene bucodental: 1 unitat amb capacitat 
per a 30 llocs escolars.

(08.231.019)

RESOLUCIÓ EDU/2734/2008, de 19 d’agost, 
per la qual s’autoritza l’obertura del centre 
d’educació infantil La Lluna de Vilanova, de 
Vilanova i la Geltrú.

Per tal de resoldre la sol·licitud d’autorització 
d’obertura d’un centre d’educació infantil de 
primer cicle, presentada pel promotor, es va 
instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per 
la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 

de maig, d’educació; el Decret 282/2006, de 4 
de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de 
l’educació infantil i els requisits dels centres, 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 d’educa-
ció infantil La Lluna de Vilanova, de Vilanova i 
la Geltrú, en els termes següents:

Comarca: Garraf.
Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Vilanova i la Geltrú.
Codi: 08068756.
Denominació genèrica: Escola bressol pri-
vada.
Denominació específica: La Lluna de Vila-
nova.
Adreça: c. Jardí, 101 bxs.
Titular: La Lluna de Vilanova, SCP.
NIF: G64537251.

Aquesta autorització té efectes des de l’inici 
del curs 2008-2009.
Composició del centre

Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle:
5 unitats amb capacitat per a 74 llocs 

escolars.

—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’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, abans del recurs contenciós 
administratiu, les persones interessades poden 
interposar recurs de reposició davant l’òrgan 
que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva publicació al 
DOGC, segons el que disposen els articles 116 
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, o qualse-
vol altre recurs que considerin convenient per 
a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 19 d’agost de 2008

p. D. (Resolució EDU/4208/2006,  
DOGC de 22.12.2006)

Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona II (comarques)

(08.231.006)

RESOLUCIÓ EDU/2735/2008, de 20 d’agost, 
per la qual es modifica l’autorització d’obertura 
del centre docent privat Escola Pia de Moià, 
de Moià.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada pel 
titular del centre docent privat Escola Pia de Moià, 



Full de disposicions i actes administratius

6380

©  Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Edició: Servei de Difusió i Publicacions
ISSN: 0213-0424
Fotocomposició: EADOP

de Moià, en petició de modificació de la capacitat, 
es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per 
la normativa d’aplicació, en concret, per la Llei 
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del 
dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’educació; el Reial decret 1004/1991, 
de 14 de juny, pel qual s’estableixen els requisits 
mínims dels centres que imparteixin ensenya-
ments de règim general no universitaris, i el 
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim 
d’autorització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Modificar l’autorització d’obertura del 
centre docent privat Escola Pia de Moià, de 
Moià, codi 08022100, per modificació de la 
capacitat, en els termes següents:

Capacitat que s’amplia:
Educació infantil de segon cicle: de 3 a 4 

unitats i de 75 a 100 llocs escolars.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix 
la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant el 
conseller d’Educació, 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 procediment administratiu comú.

Barcelona, 20 d’agost de 2008

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

Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona II (comarques)

ANNEX

Composició del centre a l’inici del curs 2008-
2009

Autorització d’obertura:
Educació infantil de primer cicle: 6 unitats 

amb capacitat per a 82 llocs escolars.

Educació infantil de segon cicle: 4 unitats 
amb capacitat per a 100 llocs escolars.

Educació primària: 6 unitats amb capacitat 
per a 150 llocs escolars.

(08.232.142)

RESOLUCIÓ EDU/2736/2008, de 25 d’agost, 
per la qual s’autoritza el canvi de titular de 
la llar d’infants privada Valonsadero, de 
Badalona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada 
al Departament d’Educació pel senyor Niceas 
López Isla, en petició de canvi de titularitat de 
la llar d’infants Valonsadero, de Badalona, es 
va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment per part del nou titular 
dels requisits exigits per la normativa d’apli-
cació, en concret, per la Llei orgànica 8/1985, 
de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació; 
la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’edu-
cació; el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació 
infantil i els requisits dels centres; i tramitat 
l’expedient conforme al Decret 55/1994, de 
8 de març, sobre el règim d’autorització dels 
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar el canvi de titular de la llar 
d’infants privada Valonsadero, de Badalona, 
codi 08048320.

Les dades del nou titular són:
Nom: Niceas López Isla.
NIF: 16719555G.

—2 La llar d’infants privada a què fa refe-
rència aquesta Resolució haurà d’adaptar-se 
als requisits mínims que estableix el Decret 
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen 
el primer cicle de l’educació infantil i els re-
quisits dels centres, dins el termini previst al 
Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual 
s’estableix el calendari d’aplicació de la nova 
ordenació del sistema educatiu, establerta 
per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació.

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

Contra aquesta Resolució, que no ex-
haureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs d’alçada 
davant el conseller d’Educació, 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 procediment 
administratiu comú.

Barcelona, 25 d’agost de 2008

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

Camil Fortuny i Recasens
Director dels Serveis Territorials  
a Barcelona II (comarques)

(08.238.096)

CORRECCIÓ D’ERRADA a l’Edicte de 5 de 
setembre de 2008 (DOGC núm. 5213, pàg. 
67567, de 10.9.2008).

Havent observat una errada en la publicació 
de l’esmentat Edicte, al DOGC núm. 5213, pàg. 
67567, de 10.9.2008, se’n detalla l’oportuna 
correcció:

A la pàgina 67567, al títol de l’Edicte, on 
diu:

“Edicte de 5 de setembre de 2008, pel qual 
se sotmet a informació pública el Projecte 
d’ordre per la qual es determinen el proce-
diment i diversos aspectes organitzatius del 
batxillerat.”,
ha de dir:

“Edicte de 5 de setembre de 2008, pel qual 
se sotmet a informació pública el Projecte d’or-
dre per la qual es determinen el procediment 
i els documents i requisits formals del procés 
d’avaluació i diversos aspectes organitzatius 
del batxillerat.”.

Barcelona, 10 de setembre de 2008

Rosa Pérez i Robles
Cap de l’Àrea de Tractament de Textos  
del DOGC

(08.254.005)


