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RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
EFA La Suïssa, de Tona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat EFA La Suïssa, de Tona,
en petició de canvi de titularitat, es va ins-
truir 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; el Reial de-
cret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels cen-
tres que imparteixen ensenyaments de rè-
gim general no universitaris, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, sobre el règim d’au-
torització dels centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
EFA La Suïssa, de Tona, per canvi de titu-
laritat, en els termes que s’especifiquen 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 exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
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disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 27 de juliol de 2001

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

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

ANNEX

Comarca d’Osona

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Tona.
Localitat: Tona.
Núm. de codi: 08043632.
Denominació: EFA La Suïssa.
Adreça: pg. de la Suïssa, s/n.
Titular: Centro de Iniciativas para la Forma-
ción Agraria, SA.
NIF: A41021957.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Escoles Familiars Rurals d’Oso-
na, SL, amb núm. de NIF B61735791, amb
efectes a partir del dia 1 del mes següent al
de la seva publicació al DOGC.

(01.194.115)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2001, per
la qual s’autoritza el canvi de titularitat de la
llar d’infants Mainada, de Badalona.

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 Mainada, de Ba-
dalona, en petició de canvi de titularitat, es
va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar el canvi de titularitat de la
llar d’infants Mainada, de Badalona, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa Resolució.

—2 La llar d’infants a què fa referència
aquesta Resolució disposa d’un termini de
12 anys, comptats a partir de l’entrada en
vigor de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’oc-
tubre, d’ordenació general del sistema edu-
catiu, per adequar-se als requisits mínims que
estableix el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny.

—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 pú-
bliques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener.

Barcelona, 27 de juliol de 2001

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

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

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Núm. de codi: 08048356.
Denominació: Mainada.
Adreça: ptge. Marconi, 14.
Titular: Purificación Herrera Bolaños.
NIF: 46523647-Y.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser de Vailets, Llar d’infants, SL,
amb NIF B61793337, amb efectes a partir
del dia 1 del mes següent de la seva publi-
cació al DOGC.
Composició del centre:

Autoritzat com a llar d’infants amb una ca-
pacitat màxima de 26 llocs escolars.

(01.194.116)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Esc. Familiar Agraria Quintanas, de les
Masies de Voltregà.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Esc. Familiar Agraria
Quintanas, de les Masies de Voltregà, en
petició de canvi de titularitat, es va instruir
l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Esc. Familiar Agraria Quintanas, de les
Masies de Voltregà, per canvi de titularitat,
en els termes que s’especifiquen 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 exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 27 de juliol de 2001

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

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

ANNEX

Comarca d’Osona

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: les Masies de Voltregà.
Localitat: les Quintanes.
Núm. de codi: 08032154.
Denominació: Esc. Familiar Agraria Quintanas.
Adreça: Mas Quintanes, s/n.
Titular: Centro de Iniciativas para la Forma-
ción Agraria, SA.
NIF: A41021957.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser Escoles Familiars Rurals d’Oso-
na, SL, amb núm. de NIF B61735791, amb
efectes a partir del dia 1 del mes següent al
de la seva publicació al DOGC.

(01.194.114)

RESOLUCIÓ de 3 d’agost de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Hamelín, d’Alella.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Hamelín, d’Alella, en
petició d’autorització de canvi de denomina-
ció, es va instruir l’expedient corresponent.
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Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris, i el Decret 55/1994, de
8 de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat Ha-
melín, d’Alella, per canvi de denominació,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 3 d’agost de 2001

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

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

ANNEX

Comarca del Maresme

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Alella.
Localitat: Alella.
Núm. de codi: 08051239.
Denominació: Hamelín.
Adreça: Riera Coma Fosca, 3-5.
Titular: Hamelín-2, SL.
NIF: B58796434.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Hamelín-Internacional Laie.

(01.204.054)

RESOLUCIÓ de 6 d’agost de 2001, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Nou Camí, de Mollet del Vallès.

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 Nou Camí de Mollet del
Vallès, en petició d’autorització d’obertura
d’un centre docent privat, per transforma-
ció d’una llar d’infants autoritzada de con-
formitat amb la legislació anterior a la Llei
orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-

ció general del sistema educatiu, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Nou Camí, de Mollet del Vallès, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 19 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 6 d’agost de 2001

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

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

ANNEX

Comarca del Vallès Oriental

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Mollet del Vallès.
Localitat: Mollet del Vallès.
Núm. de Codi: 08051057.
Denominació: Nou Camí.
Adreça: Terol, 11.
Titular: Nou Camí Jardí d’Infants, SCP.
NIF: G58281072.
Autorització d’obertura del centre docent pri-
vat Nou Camí de Mollet del Vallès, per trans-
formació de la llar d’infants del mateix nom,
amb efectes a partir del curs 2001-2002.

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil
5 unitats de llar d’infants amb capacitat

per 74 llocs escolars.

(01.204.055)

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2001,  per la
qual es modifica la composició de diverses
zones escolars rurals.

La contínua modificació de les necessi-
tats dels serveis d’escolarització aconsellen
adequar les estructures educatives a la
canviant realitat social i demogràfica.

En aquest sentit, s’ha considerat conve-
nient la modificació de diverses zones es-
colars rurals.

D’acord amb els informes de la Inspec-
ció d’Ensenyament i els acords dels con-
sells escolars corresponents dels col·legis
d’educació infantil i primària afectats, i se-
gons el que s’estableix a l’article 49 del
Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i pri-
mària, aprovat pel Decret 198/1996, de 12
de juny (DOGC núm. 2218, de 14.06.1996);

 A proposta de la Direcció General de
Centres Docents,

Resolc:

Article 1. Modificar la composició de les
zones escolars rurals que s’indiquen a l’an-
nex d’aquesta disposició amb els termes
que es detallen.

Article 2. Els efectes acadèmics i adminis-
tratius són aplicables des del final del curs
escolar 2000-2001.

Article 3. 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 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, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 d’agost de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament
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ANNEX

Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Osona.

Es modifica la zona escolar rural la Plana,
amb número de codi 08056821, de Gurb,
en el sentit següent:

Deixa de formar part de la zona escolar
rural esmentada el col·legi d’educació infan-
til i primària Les Escoles, amb número de codi
08018029, de Gurb.

La nova seu de la zona escolar rural pas-
sa a ser el col·legi d’educació infantil i pri-
mària Sentfores, amb número de codi
08030819, de Vic.

Es modifica la zona escolar els Munts,
amb número de codi 08056869, de Sant
Julià de Vilatorta, en el sentit següent:

Deixa de formar part de la zona escolar
rural esmentada el col·legi d’educació infantil
i primària Mossèn Cinto, amb número de
codi 08017207, de Folgueroles.

(01.212.014)

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Joan XXIII, de l’Hospitalet de Llobregat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titu-
lar del centre docent privat Joan XXIII, de
l’Hospitalet de Llobregat, en petició d’au-
torització d’ampliació d’unitats del nivell
d’educació infantil (llar d’infants), reducció
d’unitats de l’etapa d’educació secundà-
ria obligatòria, ampliació d’ensenyaments
de formació professional de grau mitjà i de
grau superior i reducció d’ensenyaments de
formació professional de grau mitjà i de
grau superior, 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 vigent, en concret per la
Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, regula-
dora del dret a l’educació; la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació gene-
ral del sistema educatiu; el Reial decret
1004/1991, de 14 de juny, pel qual s’esta-
bleixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen ensenyaments de règim gene-
ral no universitaris; el Decret 55/1994, de 8
de març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats, i el Reial decret
777/1998, de 30 d’abril, pel qual es desen-
volupen determinats aspectes de l’ordena-
ció de la formació professional en l’àmbit del
sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Joan XXIII, de l’Hospitalet de Llobregat, per
ampliació d’unitats del nivell d’educació
infantil (llar d’infants), reducció d’unitats de
l’etapa d’educació secundària obligatòria,
ampliació d’ensenyaments de formació pro-
fessional de grau mitjà i de grau superior i

reducció d’ensenyaments de formació pro-
fessional de grau mitjà i de grau superior,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 8 d’agost de 2001

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

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

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08018871.
Denominació: Joan XXIII.
Adreça: av. Mare de Déu de Bellvitge, 100-
110.
Titular: Fundació Joan XXIII.
NIF: G58777889.

S’autoritza l’ampliació de tres unitats del
nivell d’educació infantil (llar d’infants), amb
capacitat per a 41 llocs escolars, amb efecte
a partir de l’inici del curs 2000-2001.

S’autoritza la reducció de tres unitats de
primer cicle de l’etapa d’educació secun-
dària obligatòria, amb capacitat per a 90
llocs escolars, amb efecte a partir del final
del curs 1999-2000.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà d’un
grup del cicle formatiu de comerç, amb
capacitat per a 30 llocs escolars, amb efecte
a partir de l’inici del curs 2000-2001.

S’autoritza l’ampliació dels ensenyaments
de formació professional de grau superior
de dos grups del cicle formatiu d’adminis-
tració i finances, amb capacitat per a 60
llocs escolars; dos grups del cicle formatiu
d’administració de sistemes informàtics,
amb capacitat per a 60 llocs escolars; dos
grups del cicle formatiu d’anàlisi i control,
amb capacitat per a 60 llocs escolars; dos
grups del cicle formatiu de sistemes de te-
lecomunicació i informàtics, amb capacitat
per a 60 llocs escolars; un grup del cicle
formatiu de documentació sanitària, amb
capacitat per a 30 llocs escolars, i dos grups
del cicle formatiu d’animació d’activitats fí-
siques i esportives, amb capacitat per a 60
llocs escolars, amb efecte a partir de l’inici
del curs 2000-2001.

S’autoritza la reducció dels ensenyaments
de grau mitjà d’un grup del cicle formatiu
de gestió administrativa, amb capacitat per

a 30 llocs escolars, amb efecte a partir del
final del curs 1999-2000.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de grau superior de dos grups del
cicle formatiu de desenvolupament d’apli-
cacions informàtiques, amb capacitat per a
60 llocs escolars, amb efectes a partir del
final del curs 1999-2000.
Composició del centre a l’inici del curs
2000-2001
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
Tres unitats de llars d’infants, amb capa-

citat per a 41 llocs escolars.
Sis unitats de parvulari, amb capacitat per

a 150 llocs escolars.
Educació primària:
Dotze unitats, amb capacitat per a 300

llocs escolars.
Educació secundària obligatòria:
Set unitats de primer cicle, amb capaci-

tat per a 210 llocs escolars, i deu unitats de
segon cicle, amb capacitat per a 300 llocs
escolars.
Batxillerat:

Dues unitats de la modalitat de ciències
de la naturalesa i la salut, amb capacitat per
a 70 llocs escolars; quatre unitats de la
modalitat d’humanitats i ciències socials,
amb capacitat per a 140 llocs escolars, i
dues unitats de la modalitat de tecnologia,
amb capacitat per a 70 llocs escolars.
Formació professional de grau mitjà:

Família d’administració
Cicle formatiu de gestió administrativa, un

grup, amb capacitat per a 30 llocs escolars.
Família d’electricitat i electrònica
Cicle formatiu d’equips i instal·lacions

electrotècniques, dos grups, amb capaci-
tat per a 60 llocs escolars.

Família de química
Cicle formatiu de laboratori, un grup, amb

capacitat per a 30 llocs escolars.
Família de comerç i màrqueting
Cicle formatiu de comerç, un grup, amb

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

llocs escolars.
Formació professional de grau superior:

Família d’administració
Cicle formatiu d’administració i finances,

dos grups, amb capacitat per a 60 llocs
escolars.

Família d’informàtica
Cicle formatiu d’administració de sistemes

informàtics, dos grups, amb capacitat per
a 60 llocs escolars.

Família de química
Cicle formatiu d’anàlisi i control, dos

grups, amb capacitat per a 60 llocs esco-
lars.

Família d’electricitat i electrònica
Cicle formatiu de sistemes de telecomu-

nicació i informàtics, dos grups, amb capa-
citat per a 60 llocs escolars.

Família de sanitat
Cicle formatiu de documentació sanitària,

un grup, amb capacitat per a 30 llocs esco-
lars.

Família d’activitats físiques i esportives
Cicle formatiu d’animació d’activitats físi-

ques i esportives, dos grups, amb capaci-
tat per a 60 llocs escolars.

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

(01.212.006)
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RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2001, per la
qual s’autoritza la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
CECOM, de l’Hospitalet 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 CECOM, de l’Hospitalet
de Llobregat, en petició d’autorització de
canvi de denominació, de canvi de titulari-
tat, de trasllat, de supressió de locals, de
supressió dels ensenyaments de formació
professional i d’obertura de cicles formatius
de grau mitjà i superior, es va instruir l’ex-
pedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits exigits per
la normativa vigent, en concret per la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990, de
3 d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu; el Reial decret 1004/1991, de 14
de juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenya-
ments de règim general no universitaris; el
Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el rè-
gim d’autorització dels centres docents pri-
vats, i el Reial decret 777/1998, de 30 d’abril,
pel qual es desenvolupen determinats aspec-
tes de l’ordenació de la formació professional
en l’àmbit del sistema educatiu,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat
CECOM, de l’Hospitalet de Llobregat, per
canvi de denominació, per canvi de titularitat,
per trasllat, per supressió de locals, per su-
pressió dels ensenyaments de formació pro-
fessional i per obertura de cicles formatius de
grau mitjà i superior en els termes que s’es-
pecifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

—2 El nou titular subroga en totes les obli-
gacions i els drets del concert educatiu
subscrit el titular anterior. En conseqüència,
la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament efectuarà els
tràmits necessaris per incloure les modifi-
cacions escaients en els documents admi-
nistratius corresponents.

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

Contra aquesta Resolució, que no exhau-
reix la via administrativa, les persones inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 8 d’agost de 2001

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

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

ANNEX

Comarca del Barcelonès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Núm. de codi: 08031988.
Denominació: C.E.C.O.M.
Adreça: c. Josep Pla, 2.
Titular: Salvador Bernal Bernal.
NIF: 22327302Y.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Miquel Servet, amb efectes a
partir del curs 2001-2002.

S’autoritza el canvi de titularitat a favor
de Sepherber, SL, amb NIF B61713475,
amb efectes a partir del dia 1 del mes se-
güent de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.

S’autoritza el trasllat de locals al c. Mes-
tre Candi, núms. 24-34, amb efectes a partir
del curs 2001-2002.

S’autoritza la supressió dels locals del c.
Pau Casals, núms. 7-9-11 (entrada c. Josep
Pla, núm. 2); c. Sant Antoni, núms. 4-6-8;
c. Sant Antoni, núms. 10-12, i c. Arts i Ofi-
cis, núm. 11, amb efectes a partir del final
del curs 2000-2001.

S’autoritza la supressió dels ensenya-
ments de formació professional de primer i
segon grau, amb efectes a partir del final
del curs 1999-2000.

S’autoritza l’obertura dels ensenyaments
de formació professional de grau mitjà i de
grau superior, amb efectes a partir del curs
2001-2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Formació professional de grau mitjà
Família de sanitat
Cicle formatiu de cures auxiliars d’infer-

meria, amb tres grups, amb capacitat per a
60 llocs escolars.

Cicle formatiu de farmàcia, amb dos
grups, amb capacitat per a 40 llocs esco-
lars.

Família d’administració
Cicle formatiu de gestió administrativa,

amb un grup, amb capacitat per a 20 llocs
escolars.

Formació professional de grau superior
Família de sanitat
Cicle formatiu de laboratori i diagnòstic

clínic, amb dos grups, amb capacitat per a
40 llocs escolars.

Cicle formatiu de documentació sanitària,
amb un grup, amb capacitat per a 20 llocs
escolars.

Família d’informàtica
Cicle formatiu d’administració i sistemes

informàtics, amb dos grups, amb capacitat
per a 40 llocs escolars.

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

(01.212.073)

RESOLUCIÓ de 10 d’agost de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
La Lloca, de Santpedor.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del

Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat La Lloca, de Santpedor,
en petició de canvi de titularitat, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat La
Lloca, de Santpedor, per canvi de titulari-
tat, 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 inte-
ressades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Ensenyament, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, segons el que dis-
posen els articles 114 i 115 de la Llei 30/
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 10 d’agost de 2001

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

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

ANNEX

Comarca del Bages

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Santpedor.
Localitat: Santpedor.
Núm. de codi: 08057606.
Denominació: La Lloca.
Adreça: c/ La Fira, 28.
Titular: Escola Bressol La Lloca, SCCL.
NIF: F60551587.

S’autoritza el canvi de titularitat, que
passa a ser l’Escola Bressol La Lloca de
Santpedor, SCP, amb NIF G62453048,
amb efecte a partir del dia 1 del mes se-
güent de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil
Dues unitats de llar d’infants amb capa-

citat per a 33 llocs escolars.

(01.214.003)
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RESOLUCIÓ de 13 d’agost de 2001, per
la qual es disposa l’inici d’activitats de di-
versos instituts d’educació secundària.

Mitjançant el Decret 216/2001, de 24 de
juliol (DOGC núm. 3446, de 6.8.2001), es
van crear diversos instituts d’educació se-
cundària.

Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

Resolc:

—1 Reconèixer als instituts d’educació se-
cundària que consten a l’annex d’aquesta
Resolució l’inici de les activitats administra-
tives des de l’1 de juliol de 2001, en els
termes que s’hi especifiquen.

—2 Implantar els ensenyaments que s’in-
diquen a l’annex d’aquesta disposició amb
efectes acadèmics i administratius des de
l’inici del curs escolar 2001-2002.

—3 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Docents i la Direcció General de Recur-
sos Humans perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funciona-
ment d’aquests centres docents públics.

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 con-
tenciós administratiu, davant l’òrgan que va
dictar l’acte, en el termini d’un mes a comp-
tar 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 públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o qual-
sevol altre recurs que considerin convenient
per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 13 d’agost de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació Territorial
del Baix Llobregat-Anoia

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Esplugues de Llobregat.
Codi de centre: 08046657.
Adreça: c. de Sant Mateu, s/n.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten:

Educació secundària obligatòria.

Batxillerats: modalitat de ciències de la
natura i de la salut, modalitat d’humanitats
i ciències socials, modalitat de tecnologia.

Cicle formatiu de formació professional de
grau superior: animació d’activitats físiques
i esportives.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Joaquim Blume.

Delegació Territorial
del Vallès Occidental

Comarca: Vallès Occidental.
Municipi: Sant Cugat del Vallès.
Codi de centre: 08046694.
Adreça: c. Alcalde Barnils, s/n.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten:

Educació secundària obligatòria.
Batxillerats: modalitat de ciències de la

natura i de la salut, modalitat d’humanitats
i ciències socials, modalitat de tecnologia.

Cicle formatiu de formació professional de
grau mitjà: conducció d’activitats fisicoes-
portives en el medi natural.

Cicle formatiu de formació professional de
grau superior: animació d’activitats físiques
i esportives.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Centre d’Alt Rendi-
ment Esportiu.

Delegació Territorial de Tarragona

Comarca: Tarragonès.
Municipi: Tarragona.
Codi de centre: 43009722.
Adreça: autovia de Salou, s/n.
Denominació genèrica: institut d’educació
secundària.
Ensenyaments que s’implanten:

Educació secundària obligatòria.
Batxillerats: modalitat de ciències de la

natura i de la salut, modalitat d’humanitats
i ciències socials, modalitat de tecnologia.

Cicle formatiu de formació professional de
grau mitjà: conducció d’activitats fisicoes-
portives en el medi natural, cures auxiliars
d’infermeria, farmàcia, perruqueria, estèti-
ca personal decorativa.

Cicle formatiu de formació professional
de grau superior: animació d’activitats físi-
ques i esportives, dietètica, higiene buco-
dental, anatomia patològica i citologia, la-
boratori de diagnòstic clínic, documentació
sanitària, integració social.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica de Complex Educa-
tiu de Tarragona.

(01.220.047)

RESOLUCIÓ de 13 d’agost de 2001, per la
qual es disposa l’inici d’activitats de diver-
sos col·legis d’educació infantil i primària.

Mitjançant el Decret 215/2001, de 24 de
juliol (DOGC núm. 3446, de 6.8.2001), es
van crear diversos col·legis d’educació in-
fantil i primària.

Per tal de posar en funcionament aquests
centres i d’acord amb la disposició final del
Decret esmentat;

A proposta de la Direcció General de Cen-
tres Docents,

Resolc:

—1 Reconèixer als col·legis d’educació in-
fantil i primària que es detallen a l’annex
d’aquesta disposició, creats pel Decret 215/
2001, de 24 de juliol, l’inici de l’activitat
administrativa des de l’1 de juliol de 2001
en els termes que s’hi especifiquen.

—2 Implantar els ensenyaments que s’in-
diquen a l’annex d’aquesta disposició amb
efectes acadèmics des de l’inici del curs
escolar 2001-2002.

—3 Autoritzar la Direcció General de Cen-
tres Docents i la Direcció General de Recur-
sos Humans perquè adoptin les mesures
complementàries que exigeixi el funciona-
ment d’aquests nous col·legis d’educació
infantil i primària.

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 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 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,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, o qualsevol altre recurs que conside-
rin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 13 d’agost de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

ANNEX

Delegació Territorial
de Barcelona I (ciutat)

Comarca: Barcelonès.
Municipi: Barcelona.

Codi de centre: 08052669.
Adreça: c. Viladomat / c. Marquès de Cam-
po Sagrado.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
de l’educació infantil, educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Ferran Sunyer.

Delegació Territorial de Barcelona II
(comarques)

Comarca: Bages.
Municipi: Manresa.

Codi de centre: 08059755.
Adreça: c. de la Font dels Capellans, s/n.
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Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
de l’educació infantil, educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Anselm Cabanes -
Francesc Barjau i Pons.

Comarca: Barcelonès
Municipi: Santa Coloma de Gramenet.

Codi de centre: 08059767.
Adreça: c. dels Pirineus, 5-7.
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
de l’educació infantil, educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Els Pins - Pirineus.

Comarca: Garraf
Municipi: Sant Pere de Ribes.

Codi de centre: 08058362.
Adreça: c. Carç, 102
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
de l’educació infantil, educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Ribes.

Municipi: Sant Pere de Ribes.

Codi de centre: 08058957.
Adreça: c. Carç, 102
Denominació genèrica: col·legi d’educació
infantil i primària.
Ensenyaments que s’implanten: segon cicle
de l’educació infantil, educació primària.
Altres disposicions: s’atribueix al centre la
denominació específica Els Costarets.

(01.220.046)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2001,
de citació a termini d’interessats en el re-
curs contenciós administratiu núm. 245/
2001, procediment abreujat, interposat pel
senyor Santiago Medina Morales.

En compliment del que ha ordenat el Jutjat
Contenciós Administratiu número 9 de Bar-
celona en el recurs contenciós administratiu
núm. 245/2001, procediment abreujat, inter-
posat pel senyor Santiago Medina Morales;

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

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat en el termini de nou
dies a comptar de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al DOGC, els possibles
interessats en el recurs contenciós adminis-
tratiu núm. 245/2001, procediment abreujat,
interposat contra la Resolució de 30 de març
de 2001, per la qual es resol el procediment
d’adscripció de professorat d’ensenyament
secundari i tècnics de formació professional
a llocs de treball de la formació professional

específica, de tecnologia de l’ESO i d’eco-
nomia del batxillerat convocat per Resolució
de 22 de novembre de 2000. La vista
d’aquest procediment s’ha fixat per al dia 8
de novembre de 2001 a les 11.15 h a la sala
de vistes del Jutjat Contenciós Administratiu
número 9 de Barcelona (Ronda Universitat,
18), a la qual poden acudir acompanyats de
les proves que els interessi proposar.

—2 Donar publicitat d’aquesta citació a
termini mitjançant la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de setembre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.248.060)

RESOLUCIÓ de 9 d’agost de 2001, per la
qual s’autoritza el cessament d’activitats de
l’escola de turisme Pau Casals, de l’Hospi-
talet de Llobregat.

Per Resolució de 18 d’octubre de 1994
(DOGC núm. 2010, de 10.2.95) es va auto-
ritzar l’obertura de l’escola de turisme Pau
Casals com a centre no oficial d’ensenya-
ments turístics legalment reconegut, ubicat
al c. Muntanya, 1-5, amb una capacitat de
318 alumnes en presència simultània.

 Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada pel titular de l’Escola de Turisme Pau
Casals en petició d’autorització de cessa-
ment d’activitats, es va instruir l’expedient
corresponent.

Atès que s’ha comprovat en aquest ex-
pedient el compliment dels requisits neces-
saris que exigeix la normativa aplicable,

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
l’escola de turisme Pau Casals, amb efecte
a partir del final del curs escolar 1999-2000.

—2 Aquesta resolució s’inscriurà al Regis-
tre 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 des de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, de conformitat
amb el que preveuen l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Barcelona, 9 d’agost de 2001

P. D. (Resolució d’1.6.2001,
DOGC núm. 3406, d’11.6.2001)

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

(01.214.001)

RESOLUCIÓ de 10 d’agost de 2001, per la
qual s’autoritza l’obertura del centre docent
privat Piu Piu 2, de Sant Sadurní d’Anoia.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada
a la corresponent delegació territorial del De-
partament d’Ensenyament pel promotor del
centre docent privat Piu Piu 2 de Sant Sadurní
d’Anoia, en petició d’autorització d’obertura,
es va instruir l’expedient corresponent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar l’obertura del centre docent
privat Piu Piu 2, de Sant Sadurní d’Anoia,
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 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 potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 19 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 d’agost de 2001

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 de l’Alt Penedès

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Sant Sadurní d’Anoia.
Localitat: Sant Sadurní d’Anoia.
Núm. de Codi: 08059962.
Denominació: Piu Piu 2.
Adreça: Polígon Industrial Molí del Racó.
Titular: Piu Piu Serveis 2000, SL.
NIF: B62399522.

S’autoritza l’obertura del centre docent
privat d’educació infantil Piu Piu 2 de Sant
Sadurní d’Anoia amb sis unitats i capacitat
per a 82 llocs escolars i amb efecte a partir
del curs 2001-2002.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil
Sis unitats de llar d’infants amb capacitat

per a 82 llocs escolars.

(01.214.005)

RESOLUCIÓ de 10 d’agost de 2001, per
la qual es declara el cessament d’activitats
del centre docent privat Rial, de Manresa.

Per l’Ordre de 16 de març de 1950 es va
autoritzar l’obertura i el funcionament del
centre docent privat Rial, de Manresa.

Per la Resolució de 19 de juny de 2001
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat Rial, de
Manresa, que es va notificar en data 29 de
juny de 2001.

Atès que s’ha comprovat en aquest ex-
pedient 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, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 Declarar el cessament d’activitats del
centre docent privat Rial, de Manresa, en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’aques-
ta Resolució.

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

Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs con-

tenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya en el termini
de dos mesos a comptar de l’endemà de
la seva publicació al DOGC, de conformi-
tat amb el que preveuen l’article 46.1 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regulado-
ra de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

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, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Barcelona, 10 d’agost de 2001

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

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

ANNEX

Comarca del Bages

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Manresa.
Localitat: Manresa.
Núm. de codi: 08020024.
Denominació: Rial.
Adreça: Barriada Cots.
Titular: Complex Escolar, SL.
NIF: B08837320.

El cessament d’activitats del centre do-
cent privat Rial, de Manresa, té efectes des
del final del curs 1997-98.

(01.218.036)

RESOLUCIÓ de 10 d’agost de 2001, de
cessament d’activitats de la llar d’infants
Petits Infants, de Terrassa.

Per la Resolució de 24 d’abril de 2001 es
va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants Petits Infants,
de Terrassa, que es va haver de notificar
mitjançant l’Edicte de 20 de juny de 2001
(DOGC núm. 3425, de 6.7.2001).

Un cop exhaurit el termini previst a l’arti-
cle 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, el titular no ha presentat cap al·le-
gació.

Atès que s’ha comprovat en aquest expe-
dient el compliment dels requisits exigits per
la normativa vigent, en concret per 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, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:

—1 El cessament d’ofici de les activitats
de la llar d’infants Petits Infants, de Terras-
sa, ubicada al carrer Pérez Galdós, 48, amb
número de codi 08052517, amb efecte a
partir del final del curs 1997-98.

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

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

Així mateix, poden interposar potestati-
vament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen els arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Sabadell, 10 d’agost de 2001

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

(01.218.042)


