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RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
El Tricicle, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel pro-
motor del centre docent privat El Tricicle,
de Barcelona, en petició d’ampliació d’uni-
tats de llar d’infants, es va instruir l’expe-
dient 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 sis-
tema educatiu; el Reial decret 1004/1991, de
14 de juny, pel qual s’estableixen els requi-
sits mínims dels centres que imparteixen en-
senyaments de règim general no universita-
ris, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats,
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Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat El
Tricicle, de Barcelona, per ampliació d’uni-
tats de llar d’infants de l’etapa d’educació
infantil, 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, 2 d’octubre de 2001

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

Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08057758.
Denominació: El Tricicle.
Adreça: c. Jocs Florals, 128-136, baixos.
Titular: Llar d’Infants El Tricicle, SL.
NIF: B61116166.

S’autoritza l’ampliació de 3 unitats de llar
d’infants de l’etapa d’educació infantil, amb
capacitat per a 53 llocs escolars, amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2001-02.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: 6 unitats de llar d’infants
amb capacitat per a 94 llocs escolars.

(01.274.036)

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Roig Tesalia, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel promotor
del centre docent privat Roig Tesalia, de
Barcelona, en petició d’ampliació de locals,
obertura de l’etapa de l’educació infantil i
del nivell d’educació primària i la supressió
del nivell de batxillerat unificat polivalent, 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’autoritza-
ció d’obertura del centre docent privat Roig
Tesalia, de Barcelona, per ampliació de lo-
cals, obertura de l’etapa de l’educació infantil
i del nivell d’educació primària i supressió del
nivell de batxillerat unificat polivalent, 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 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, 2 d’octubre de 2001

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

Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08009016.
Denominació: Roig Tesalia.
Adreça: c. Marina, 333.
Altres adreces: c. Marina, 362-364.
Titular: Roig Garriga, Montserrat; Roig Gar-
riga, Núria; Roig Garriga, Teresa.
NIF: 37707766W; 36445525R; 37717209S.

S’autoritza l’ampliació de locals al c.
Marina, 368, amb efectes a partir de l’ini-
ci del curs 2000-01.

S’autoritza l’obertura de l’etapa d’educa-
ció infantil amb 3 unitats de parvulari amb
capacitat per a 75 llocs escolars amb efec-
tes a partir de l’inici del curs 2000-01.

S’autoritza l’obertura del nivell d’educa-
ció primària amb 6 unitats amb capacitat per
a 150 llocs escolars, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2001-02.

S’autoritza la supressió del nivell de bat-
xillerat unificat polivalent, amb efectes a
partir de la fi del curs 1998-99.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil:
3 unitats de parvulari amb capacitat per a

75 llocs escolars (situades al c. Marina, 368).
Educació primària:
6 unitats amb capacitat per a 150 llocs

escolars (situades al c. Marina, 333).

Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 2 unitats

de primer cicle amb capacitat per a 60 llocs
escolars i 2 unitats de segon cicle amb
capacitat per a 60 llocs escolars (situades
al c. Marina, 362-364).

(01.274.037)

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat Lux, de Barcelona.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Lux, de Barcelona, en
petició d’autorització de cessament d’activi-
tats, es va instruir l’expedient corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, 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 Lux en els termes
que s’especifiquen en l’annex d’aquesta
Resolució.

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes que hi ha al centre es dipositaran:

2.1 Al col·legi d’educació infantil i pri-
mària Els Horts, codi 08039483, de Barce-
lona, pel que fa a l’EGB i l’ensenyament
primari.

2.2 L’IES Poblenou, codi 08034138, de
Barcelona, pel que fa a l’ensenyament se-
cundari obligatori i la formació professio-
nal de primer grau.

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

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

Així mateix poden interposar 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 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
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Barcelona, 2 d’octubre de 2001

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

Maria Carme Esplugas i Martí
Delegada territorial de Barcelona I (ciutat)

ANNEX

COMARCA DEL BARCELONÈS

Delegació territorial: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Núm. de codi: 08008735.
Denominació: Lux.
Adreça: ptge. Arriaza, 2-6.
Titular: Paidossa, SL.
NIF: B08451874.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Lux, amb efectes a
partir de la fi del curs 2000-01.

(01.274.038)

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2001, per
la qual es crea una secció d’educació se-
cundària a Sant Feliu de Codines.

La demanda de places escolars a Cata-
lunya i el dèficit existent fan necessària la
creació de noves places escolars públiques.

Per tal d’atendre aquesta necessitat, i tal
com preveu la planificació escolar, s’ha con-
siderat convenient crear una secció d’edu-
cació secundària a Sant Feliu de Codines,
el funcionament de la qual s’adequarà 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 professio-
nal de grau superior i a la resta de norma-
tiva legal reglamentària.

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

Resolc:

—1 Crear una secció d’educació secun-
dària a Sant Feliu de Codines, amb núme-
ro de codi 08060009, ubicada al c. del
Consell de Cent, s/n, de Sant Feliu de
Codines (Vallès Oriental), adscrita a l’Insti-
tut d’Educació Secundària Manolo Hugué,
amb número de codi 08043486, de Cal-
des de Montbui, del qual n’és part inte-
grant, amb efectes administratius des de
l’1 de juliol de 2001.

—2 La secció esmentada impartirà els en-
senyaments que tot seguit es detallen, amb
efectes acadèmics des de l’inici del curs
escolar 2001-2002: educació secundària
obligatòria

—3 S’atribueix al centre la denominació
específica de Manuel Carrasco i Formiguera.

—4 La Direcció General de Centres Do-
cents i la Direcció General de Recursos
Humans adoptaran les mesures necessà-
ries que exigeixi el funcionament d’aques-
ta secció.

Barcelona, 2 d’octubre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.274.043)

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució de
9 de juliol de 2001, per la qual s’autoritza
la modificació de l’autorització d’obertura
del centre docent privat Acadèmia Mont-
serrat, de Barcelona (DOGC núm. 3440,
pàg. 11810, de 27.7.2001).

Havent observat una errada en el text ori-
ginal de l’esmentada Resolució, tramès al
DOGC i publicat al núm. 3440, pàg. 11810,
de 27.7.2001, se’n detalla l’oportuna cor-
recció:

A la pàgina 11811, a l’annex de la Reso-
lució, on diu:

“S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Liceo Palcam, SL, amb NIF
B08439960, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent de la seva publicació al
DOGC.

S’autoritza el canvi de denominació que
passar a ser Palcam II”,
ha de dir:

“S’autoritza el canvi de titularitat del cen-
tre a favor de Liceo Palcam, SL, amb NIF
B08439960, amb efectes a partir de l’inici
del curs 2001-2002.

S’autoritza el canvi de denominació, que
passa a ser Palcam II, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2001-2002”.

Barcelona, 1 d’octubre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.264.025)

RESOLUCIÓ de 8 d’agost de 2001, de ces-
sament d’activitats del centre docent privat
Prexe, del Prat de Llobregat.

En la Resolució de 18 de desembre de
1992 per la qual es dóna publicitat a les
adequacions de les autoritzacions dels
centres docents privats del segon cicle
d’educació infantil i d’educació primària i
se n’actualitzen les denominacions, hi
consta el centre docent privat Prexe, del
Prat de Llobregat.

Per la Resolució de 2 de febrer de 2001,
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessa-
ment d’activitats del centre docent privat
Prexe, del Prat de Llobregat, que es va
notificar mitjançant l’Edicte de 8 de maig
de 2001 (DOGC núm. 3406 d’11.6.2001).

Atès que s’han exhaurit els terminis que
per a l’audiència a l’interessat marca la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener, sen-
se que s’hagin presentat les al·legacions
corresponents;

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 sis-
tema educatiu; el Reial decret 1004/1991, de
14 de juny, pel qual s’estableixen els requi-
sits mínims dels centres que imparteixen
ensenyaments de règim general no universi-
taris, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre
el règim d’autorització dels centres docents
privats, i un cop comprovat que el centre ha
deixat de funcionar durant un període de
temps superior a un curs acadèmic sense
haver sol·licitat el cessament d’activitats,

Resolc:

—1 El cessament d’ofici les activitats del
centre docent privat Prexe, del Prat de
Llobregat, 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 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.

Sant Feliu de Llobregat, 8 d’agost de 2001

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: el Prat de Llobregat.
Localitat: el Prat de Llobregat.
Núm. de codi: 08032014.
Denominació: Prexe.
Adreça: c. Ignasi Iglésias, 93.
Titular: Tandem, SCP.
NIF: G-58761008.

El cessament d’activitats té efectes des
del final del curs acadèmic 1997-1998.

(01.212.018)
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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
Daina Isard, d’Olesa de Montserrat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament pel titular del
centre docent privat Daina Isard, d’Olesa de
Montserrat, en petició d’ampliació d’unitats
d’educació primària, es va instruir l’expedi-
ent 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 or-
gànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del sistema educatiu; el Reial
decret 1004/1991, de 14 de juny, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris, i el Decret
55/1994, de 8 de març, sobre el règim
d’autorització dels centres docents pri-
vats,

Resolc:

—1 Autoritzar la modificació de l’autorit-
zació d’obertura del centre docent privat
Daina Isard, d’Olesa de Montserrat, per
ampliació d’unitats d’educació primària, 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 ex-
haureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’al-
çada davant la consellera d’Ensenyament,
en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà de la seva publicació al DOGC, se-
gons el que disposen els articles 114 i 115
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.

Sant Feliu de Llobregat, 8 d’agost de 2001

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Olesa de Montserrat.
Localitat: Olesa de Montserrat.
Núm. de codi: 08022392.
Denominació: Daina Isard.
Adreça: c. Cerdanya, 15.
Titular: Daina isard, SCCL.
NIF: F08674889.

S’autoritza l’ampliació de quatre unitats
d’educació primària amb capacitat per a 100
llocs escolars.

Composició del centre
Autorització d’obertura:

Educació infantil: sis unitats de parvulari,
amb capacitat per a 150 llocs escolars.

Educació primària: deu unitats, amb ca-
pacitat per a 250 llocs escolars.

Educació secundària obligatòria: quatre
unitats de primer cicle, amb capacitat per a
120 llocs escolars, i quatre unitats de se-
gon cicle, amb capacitat per a 120 llocs es-
colars.

Batxillerat: dues unitats de la modalitat
d’humanitats i ciències socials amb capaci-
tat per a 70 llocs escolars; dues unitats de
la modalitat de ciències de la natura i de la
salut, amb capacitat per a 70 llocs esco-
lars, i dues unitats de tecnologia amb ca-
pacitat per a 70 llocs escolars.

(01.212.035)

RESOLUCIÓ de 10 d’agost de 2001, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
de la llar d’infants Els Patufets, de Calaf.

Per tal de resoldre la sol·licitud presenta-
da a la corresponent delegació territorial del
Departament d’Ensenyament per la titular de
la llar d’infants Els Patufets, de Calaf, en
petició d’autorització de cessament d’acti-
vitats, es va instruir l’expedient correspo-
nent.

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

Resolc:

—1 Autoritzar el cessament d’activitats de
la llar d’infants Els Patufets, de Calaf, 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 exhau-
reix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs con-
tenc iós  admin is t ra t iu  davant  la  Sa la
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà 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 publica-
ció 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 admi-
nistracions públiques i del procediment ad-

ministratiu 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.

Sant Feliu de Llobregat, 10 d’agost de 2001

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

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

ANNEX

COMARCA DE L’ANOIA

Delegació territorial: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Calaf.
Localitat: Calaf.
Núm. de codi: 08050612.
Denominació: Els Patufets.
Adreça: pg. Santa Calamanda, 12.
Titular: Ana M. Alsedà Riera.
NIF: 4081306-N.

Autorització de cessament d’activitats de
la llar d’infants Els Patufets, de Calaf, amb
efecte a partir de la finalització del curs
2000-2001.

(01.214.004)

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2001,
per la qual s’atribueix una nova denomina-
ció específica a un col·legi d’educació in-
fantil i primària de la Garriga.

D’acord amb la sol·licitud presentada per
l’òrgan de govern corresponent del col·legi
d’educació infantil i primària Ca n’Illa, de
Santa Maria del Camí, per atribuir una nova
denominació específica al centre, es va ins-
truir l’expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient es-
mentat que el centre compleix els requisits
que exigeix l’article 6 de l’annex del Decret
198/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova
el reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació infantil i
primària;

Per tot això,

Resolc:

Atribuir al col·legi d’educació infantil i pri-
màr ia Ca n’ I l la,  amb número de codi
08058441, ubicat a Santa Maria del Camí,
s/n, de la Garriga, la nova denominació
específica Giroi.

Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs con-
tenc iós  admin is t ra t iu  davant  la  Sa la
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà 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
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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, 19 de setembre de 2001

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

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.260.122)

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució
de 10 d’agost de 2001, per la qual s’auto-
ritza l’ampliació d’instal·lacions i la modifi-
cació de locals del centre estranger Collè-
ge Bon Soleil, de Gavà (DOGC núm. 3469,
pàg. 13685, de 7.9.2001).

Havent observat errades als textos origi-
nals català i castellà de l’esmentada Reso-
lució, tramesos al DOGC i publicats al núm.
3469, pàg. 13685, de 7.9.2001, se’n deta-
lla l’oportuna correcció:

A la pàgina 13685, 2a columna, on diu:
“...imparteix ensenyament d’acord amb el

sistema educatiu francès en els nivells de
maternal a secundària.”,
ha de dir:

“...imparteix ensenyament d’acord amb el
sistema educatiu francès en els nivells de
maternelle a seconde.”.

A la pàgina 13685, 3a columna, on diu:
“Nivells educatius: des de maternal a se-

cundària.”,
ha de dir:

“Nivells educatius: des de maternelle a se-
conde.”.

Barcelona, 2 d’octubre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.274.034)

EDICTE de 30 de juliol de 2001, pel qual
es notifica l’inici d’ofici de l’expedient de
cessament d’activitats del centre docent
privat Nazaret, de Sant Vicenç dels Horts.

En l’expedient d’ofici de cessament d’ac-
tivitats del centre docent privat Nazaret, de
Sant Vicenç dels Horts, es va intentar noti-
ficar en data 20 de març de 2001 l’inici de
l’expedient i el tràmit de vista i audiència al
titular, Parròquia Sant Josep, al domicili del
centre, c. Burgos 170, de Sant Vicenç dels
Horts. La notificació esmentada va ser re-
tornada pel Servei de Correus en data 4 de
maig de 2001.

Posteriorment, es va intentar la notifica-
ció a la mateixa adreça, atès que revisats
els arxius de la Delegació Territorial no cons-
tava cap altre adreça on poder fer la notifi-
cació. Aquesta notificació també va ser re-
tornada pel Servei de Correus en data 11
de juny de 2001.

En conseqüència, de conformitat amb el
que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es notifica a la Par-
ròquia Sant Josep, l’inici d’ofici de l’expe-
dient de cessament d’activitats del centre
docent privat Nazaret, de Sant Vicenç dels
Horts, amb núm. de codi 08028643.

I als efectes de donar compliment al trà-
mit de vista i audiència, d’acord amb l’ar-
ticle 84.2 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, l’expedient és a disposició de la
persona interessada a les dependències de
la secció de Gestió de Centres, c. Laureà
Miró, 328-330, 1ª. planta, de 08980 Sant
Feliu de Llobregat, de la Delegació Territo-
rial d’Ensenyament del Baix Llobregat-Ano-
ia, de dilluns a divendres en horari d’ofici-
na, perquè pugui al·legar i presentar els
documents i justificacions que consideri
oportuns, en el termini de quinze dies hà-
bils a comptar de l’endemà de la publica-
ció d’aquest Edcite al DOGC, amb la pre-
venció que un cop transcorregut el termini
esmentat, l’expedient seguirà la seva tra-
mitació.

Sant Feliu de Llobregat, 30 de juliol de 2001

Carme Arnau i Planella
Delegada territorial del Baix Llobregat-Anoia

(01.197.015)

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2001,
per la qual s’autoritza l’obertura del centre
docent privat Patufet, de Folgueroles.

Per tal de resoldre la sol·licitud presen-
tada a la corresponent delegació territorial
del Departament d’Ensenyament pel titular
de la llar d’infants Patufet de Folgueroles,
en petició de canvi de titularitat i d’autorit-
zació d’obertura d’un centre docent privat
per transformació d’una llar d’infants au-
toritzada de conformitat amb la legislació
anterior a la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu, es va instruir l’expedient corres-
ponent.

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 Patufet de Folgueroles en els termes
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució per transformació d’una llar d’in-
fants autoritzada de conformitat amb la le-
gislació anterior a la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu.

—2 Autoritzar el canvi de titularitat en els
termes que s’especifiquen a l’annex d’a-
questa Resolució.

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

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
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, 26 de setembre 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 D’OSONA

Delegació territorial: Barcelona II (comar-
ques).
Municipi: Folgueroles.
Localitat: Folgueroles.
Núm. de codi: 08053923.
Denominació: Patufet.
Adreça: c. Rambla, 15.
Titular: APA de les Esc. Nac. Bressol Mos-
sèn Cinto.
NIF: G08707697.

Autorització d’obertura del centre do-
cent privat Patufet a Folgueroles per trans-
formació d’una llar d’infants del mateix
nom, amb efecte a partir de l’inici del curs
2001-2002.

Autorització de canvi de titularitat, que
passa a ser de Llar d’Infants El Patufet,
SCCL, amb NIF F62547732, amb efecte a
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partir del dia 1 del mes següent al de la seva
publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació infantil:

Tres unitats de llar d’infants amb capaci-
tat per a 41 llocs escolars.

(01.268.071)

RESOLUCIÓ d’1 d’octubre de 2001, per
la qual es disposa el trasllat de domicili de
l’Institut d’Educació Secundària de Polinyà,
de la comarca del Vallès Occidental.

L’Institut d’Educació Secundària Polinyà, de
Polinyà, amb número de codi 08053170, ocu-
pa  l’edifici situat al passeig Sanllehy, s/n, de
Polinyà.

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

Resolc:

—1 Traslladar l’Institut d’Educació Secun-
dària, de Polinyà, amb número de codi
08053170, de la comarca del Vallès Occiden-
tal, a l’avinguda Sabadell, 1-3, amb efectes
acadèmics i administratius des de la fi del
curs escolar escolar 2000-2001.

—2 La Delegació Territorial del Vallès Oc-
cidental prendrà les mesures necessàries
per a l’execució del que disposa aquesta
Resolució.

Barcelona, 1 d’octubre de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.268.072)

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura de la llar d’infants Baloo,
de Ripollet.

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 Baloo, de Ripollet, en peti-
ció de canvi de titularitat, es va instruir l’ex-
pedient 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, 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 la modificació de l’autorit-
zació d’obertura de la llar d’infants Baloo,
de Ripollet, per canvi de titularitat, 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 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.

Sabadell, 2 d’octubre de 2001

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

ANNEX

COMARCA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Delegació territorial: Vallès Occidental.
Municipi: Ripollet.
Localitat: Ripollet.
Núm. de codi: 08054708.
Denominació: Baloo.
Adreça: c. Girona, 14.
Titular: Llar d’Infants Baloo, CB.
NIF: E58319807.

S’autoritza el canvi de titularitat que passa
a ser Maria Pilar García Sánchez, amb NIF
77095476 M, amb efectes a partir del dia 1
del mes següent de la seva publicació al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Composició del centre

Autorització d’obertura com a llar d’in-
fants, vigent fins al 24 d’octubre de 2002,
amb una capacitat màxima de 30 llocs es-
colars.

(01.274.035)

RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2001, de
cessament d’activitats de la llar d’infants
Sant Jordi, 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 Sant Jordi, de
Terrassa, que es va haver de notificar mit-
jançant l’Edicte de 18 de juliol de 2001
(DOGC núm. 3453, de 16.8.2001).

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 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 or-
gànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordena-
ció general del s istema educatiu, i  e l
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 Sant Jordi, de Terrassa,
ubicada al carrer Rambleta del Pare Alegre,
73, amb núm. de codi 08052529, amb efec-
tes a partir de la fi del curs 1994-95.

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

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

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al 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, 2 d’octubre de 2001

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

Jordi Basiana i Obradors
Delegat territorial del Vallès Occidental

(01.274.039)

RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 2001, per
la qual es disposa el compliment de la Sen-
tència dictada per la Secció Quarta de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya, en el recurs
contenciós administratiu núm. 493/97.

La Secció Quarta de la Sala Contencio-
sa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, amb data 6 d’abril
de 2001 va dictar la Sentència número 326,
en el recurs contenciós administratiu nú-
mero 493/97, interposat per la Delegació
Sindical a l’Hospital de Sant Pau de la
CATSC contra la Resolució de 20 de gener
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de 1997, per la qual s’autoritzà el cessa-
ment de l’activitat de la llar d’infants Hos-
pita l  de la Santa Creu i  Sant Pau de
Barcelona. La part dispositiva de la Sen-
tència esmentada, textualment traduïda,
estableix:
“—1 Estimar el recurs, anul·lant la resolu-
ció administrativa esmentada.
”—2 No fer pronunciament especial en
matèria de costes.”

Atesa la provisió de 26 de juliol de 2001,
que declara la fermesa de l’esmentada
Sentència i vist el que disposen els articles
103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa,

Resolc:

Disposar el compliment de la Sentència
esmentada en els seus termes exactes.

Barcelona, 5 d’octubre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.281.040)

RESOLUCIÓ de 9 d’octubre de 2001, de
citació a termini d’interessats en el recurs
contenciós administratiu núm. 336/2001,
procediment abreujat, interposat pel senyor
Francisco Castelló Guiu.

En compliment del que ha ordenat el
Jutjat Contenciós Administratiu número 11
de Barcelona en el recurs contenciós admi-
nistrat iu núm. 336/2001, procediment
abreujat, interposat pel senyor Francisco
Castelló Guiu.

D’acord amb el que disposa l’article 49
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa, en relació amb l’article 59 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públi-
ques i  de l  procediment administ rat iu
comú,

Resolc:

—1 Citar, per tal que puguin presentar-se
davant el Jutjat esmentat, en el termini de
nou dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació d’aquesta  Resolució al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, els possi-
bles interessats en el recurs contenciós ad-
ministratiu 336/2001, procediment abreujat,
interposat contra la Resolució de 29 de maig
de 2001, que dóna instruccions per a l’or-
ganització i el funcionament dels centres
docents d’educació secundària de Cata-
lunya per al curs 2001-2002. La vista
d’aquest procediment s’ha fixat pel dia 14
de novembre de 2001 a les 12.00 hores a
la Sala de Vistes del Jutjat Contenciós Ad-
ministratiu núm. 11 de Barcelona (Ronda
Universitat, 18), a la qual poden acudir
acompanyats de les proves que els interes-
si proposar.

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

Barcelona, 9 d’octubre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.281.095)

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2001, per
la qual es modifica la Resolució de 17 de
setembre de 2001, de convocatòria de
concurs específic de mèrits i capacitats per
a la provisió de diversos llocs de treball
(convocatòria de provisió núm. EN/003/01).

Vista la convocatòria de concurs especí-
fic de mèrits i capacitats per a la provisió de
diversos llocs de treball (convocatòria de
provisió núm. EN/003/01) publicada al
DOGC núm. 3480, de 26.9.2001;

Vist que en la convocatòria esmentada
s’hi ha detectat una errada, es fa necessà-
ria la seva correcció;

De conformitat amb l’article 80 de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’or-
ganització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Ca-
talunya,

Resolc:

—1 Modificar l’annex 2 de la Resolució
de 17 de setembre de 2001, de convoca-
tòria de concurs específic de mèrits i ca-
pacitats per a la provisió de diversos llocs
de treball (convocatòria de provisió núm.
EN/003/01) publicada al DOGC núm. 3480,
de 26.9.2001, de tal manera que, a la
pàgina 14564, on diu:

“Identificació del lloc: OESV-114.
”—1 Característiques del lloc de treball

”Nom del lloc: Servei de Mitjans Audiovi-
suals.

”Unitat directiva: Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa.

”Localitat: Barcelona.
”Norma funcional publicada al DOGC: De-

cret 320/2000, de 27 de setembre, de rees-
tructuració del Departament d’Ensenyament
(DOGC núm. 3242, de 10.10.2000).

”Nivell: 26.
”Complement específic: 3.083.760 ptes.
”Horari: normal.
”Tipus de lloc: comandament.

”—2 Requisits de participació
”Grup/s: A.
”Mobilitat: Administració de la Generali-

tat.
”Col·lectiu de cossos: administració ge-

neral.
”Especificació de cossos: superior d’ad-

ministració/escala superior d’administració
general.”,
ha de dir:

“Identificació del lloc: OESV-114.
”—1 Característiques del lloc de treball

”Nom del lloc: Servei de Mitjans Audiovi-
suals.

”Unitat directiva: Direcció General d’Or-
denació i Innovació Educativa.

”Localitat: Barcelona.
”Norma funcional publicada al DOGC: De-

cret 320/2000, de 27 de setembre, de rees-
tructuració del Departament d’Ensenyament
(DOGC núm. 3242, de 10.10.2000).

”Nivell: 26.
”Complement específic: 3.083.760 ptes.
”Horari: normal.
”Tipus de lloc: comandament.

”—2 Requisits de participació
”Grup/s: A.
”Mobilitat: Administració de la Generali-

tat.
”Col·lectiu de cossos: administració ge-

neral i alguns grups d’administració espe-
cial.

”Especificació de cossos: superior d’ad-
ministració/escala superior d’administració
general; docents A.”.

—2 Obrir un nou termini de 15 dies hà-
bils comptadors des de l’endemà de la
publ icació de la present Resolució al
DOGC, per a la presentació de sol·licituds
d’aquells candidats que vulguin accedir
al lloc de cap del Servei de Mitjans Audiovi-
suals.

Els candidats que ja han presentat la sol·li-
citud dins del termini establert a la convo-
catòria, no els caldrà formular una nova
petició.

—3 Determinar que el termini de resolu-
ció de la convocatòria establert a la base 9
de la convocatòria, s’entendrà comptador
des de la finalització del nou termini de pre-
sentació de sol·licituds establert al punt
anterior.

Contra aquesta Resolució, que exhau-
reix la via administrativa, les persones in-
teressades poden interposar recurs con-
tenciós administrat iu davant e l  Jut jat
Contenciós Administratiu de Barcelona, en
el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà 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 la conse-
llera d’Ensenyament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la seva publica-
ció 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 admi-
nistracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

Igualment, les persones interessades
poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 11 d’octubre de 2001

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.282.104)
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