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RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura del centre docent privat
Centre d’Integració Plurisensorial el Niu, 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 Centre d’Integració
Plurisensorial el Niu, de Barcelona, en peti-
ció de canvi de denominació, 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; el Decret 299/1997, de
25 de novembre, sobre l’atenció educativa
a l’alumnat amb necessitats educatives
especials, 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
Centre d’Integració Plurisensorial el Niu, de
Barcelona, per canvi de denominació, 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 DOGC, segons el que
disposen els articles 114 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim

jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modifica-
da per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 26 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: 08035027.
Denominació: Centre d’Integració Plurisen-
sorial el Niu.
Adreça: c. Ramiro de Maeztu, 12.
Titular: Fundació Privada EIR Centre d’Inte-
gració i Escola el Niu.
NIF: G60906716.

Autorització del canvi de denominació,
que passa a ser Fundació EIR - El Niu.

(01.298.108)

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza la modificació de l’auto-
rització d’obertura de la llar d’infants Mic-
key Mouse, de Barcelona.

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 Mickey Mouse, de Barcelona,
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
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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 Mickey
Mouse, de Barcelona, 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 DOGC, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rè-
gim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, mo-
dificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Barcelona, 29 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: 08051641.
Denominació: Mickey Mouse
Adreça: c. Mejía Lequerica, 34.
Titular: Valls Campaña, Mercedes.
NIF: 35087879E.

S’autoritza el canvi de titularitat del centre
a favor de Krinke, SL, amb NIF B58368192,
amb efectes a partir del dia 1 del mes se-
güent al de la seva publicació al DOGC.
Composició del centre
Autorització d’obertura:

Autoritzat com a llar d’infants amb capa-
citat per a 57 llocs escolars; l’autorització
és vigent fins al 24 d’octubre de 2002.

(01.298.113)

RESOLUCIÓ de 29 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat Corint ias, 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 Corintias, de Barcelona,
en petició d’autorització de cessament d’ac-
tivitats, 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; el Decret 299/1997, de 25
de novembre, sobre l’atenció educativa a
l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cials, 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 Corintias en els termes
que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Re-
solució.

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes que hi ha al centre es dipositaran al
col·legi d’educació infantil i primària Poeta
Foix, codi 08001731, de Barcelona.

—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.

Barcelona, 29 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: 08036172.
Denominació: Corintias.
Adreça: c. Sant Magí, 7.
Titular: Ugarte Múgica, M. Aranzazu.
NIF: 13472347M.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre, amb efectes a partir de la fi del curs
2000-2001.

(01.298.115)

RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2001, per
la qual s’autoritza el cessament d’activitats
del centre docent privat Cultura-2, de
Barcelona.

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 Cultura-2, de
Barcelona, en petició d’autorització de ces-
sament d’activitats, es va instruir l’expedi-
ent corresponent.

Atès que s’ha comprovat a l’expedient es-
mentat el compliment dels requisits que
exigeix la normativa vigent, en concret la Llei
orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 1/1990,
de 3 d’octubre, d’ordenació general del sis-
tema educatiu, 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 Cultura-2 en els termes
que s’especifiquen en l’annex d’aquesta Re-
solució.

—2 Els expedients acadèmics dels alum-
nes que hi ha al centre es dipositaran a l’ins-
titut d’educació secundària Poblenou, codi
08034138, de Barcelona.

—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.

Barcelona, 30 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.
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Núm. de codi: 08037401.
Denominació: Cultura-2.
Adreça: c. Monturiol, 1-5.
Titular: Educere, SA.
NIF: A08698128.

S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Cultura-2, amb efec-
tes a partir de la fi del curs 2000-01.

(01.299.115)

DECRET 285/2001, de 6 de novembre, de
cessament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya.

D’acord amb el que estableix l’article 6
de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels
consells escolars, a sol·licitud de la Comis-
sió Obrera Nacional de Catalunya, cal pro-
cedir al cessament i nomenament d’un
membre del Consell Escolar de Catalunya,
del sector assenyalat a l’article 4.1.f).

En virtut d’això, de conformitat amb el
que preveu l’article 5 de l’esmentada Llei
25/1985, de 10 de desembre, a proposta
de la consellera d’Ensenyament i amb
l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article 1. Cessar com a membre del Con-
sell Escolar de Catalunya, en representació
del sector organitzacions sindicals, el senyor
Joan Carles Gallego i Herrera.

Article 2. Nomenar membre del Consell Es-
colar de Catalunya, en representació del
sector organitzacions sindicals, el senyor
Vicent Tirado Bausà, fins al 30 d’abril de
2005.

Barcelona, 6 de novembre de 2001

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró
Consellera d’Ensenyament

(01.304.012)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2001,
per la qual es disposa el trasllat de domicili
de l’institut d’educació secundària Valerià
Pujol i Bosch, de Premià de Dalt.

Atès que per raó d’espai convé traslladar
l’institut d’educació secundària Valerià Pu-
jol i Bosch, 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 Valerià Pujol i Bosch, amb número de
codi 08053017, al passeig de Can Balet, s/
n, 08338 Premià de Dalt, comarca del Ma-
resme, amb efectes acadèmics i adminis-
tratius des de l’inici de curs 2001-2002.

—2 La Delegació Territorial d’Ensenya-
ment de Barcelona II (comarques) prendrà
les mesures necessàries per a l’execució del
que disposa aquesta Resolució.

Barcelona, 6 de novembre de 2001

Emili Pons i Carreras
Director general de Centres Docents

(01.306.025)

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2001,
pel qual es dóna publicitat a la Resolució
de 3 de juliol de 2001, relativa a la donació
d’una quantitat de diners a favor del Depar-
tament d’Ensenyament per part del senyor
Ramon Barbat i Gili.

En compliment de l’article 12.2 de la Llei
11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni
de la Generalitat de Catalunya, modificada
per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i d’adapta-
ció a l’euro, cal procedir a fer pública la
Resolució de 3 de juliol de 2001, per la qual
s’accepta la donació del senyor Ramon
Barbat i Gili, a favor del Departament d’En-
senyament d’una quantitat en efectiu.

En aquest sentit,

Resolc:

Fer pública la Resolució de 3 de juliol de
2001, per la qual s’accepta l’adquisició a
títol gratuït d’una quantitat de diners, amb
el detall que tot seguit s’indica:

a) Donant: senyor Ramon Barbat i Gili.
b) Donatari: Departament d’Ensenyament.
c) Béns mobles objecte de la donació: un

milió tres-centes setanta-nou mil sis-centes
setanta-sis (1.379.676) pessetes (equivalent
a 8292,02 euros).

d) Destinació dels béns: els béns objec-
te de donació, per voluntat expressa del
donant, han estat destinats a completar les
instal·lacions audiovisuals de l’IES Pons
d’Icart de Tarragona.

Barcelona, 6 de novembre de 2001

Ramon Farré i Roure
Secretari general

(01.311.040)


