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RESOLUCIÓ EDC/2478/2004, de 13 de setembre, per la qual es resolen les sol·licituds
de centres docents privats per acollir-se al
règim de concerts educatius, per als nivells
postobligatoris.
D’acord amb el que disposa l’article 8 del
Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre con-
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certs educatius, els centres docents privats
que, a partir d’un determinat curs acadèmic, es vulguin acollir al règim de concerts
podran sol·licitar-ho al Departament d’Educació durant el mes de gener anterior al començament del curs esmentat.
Un cop complerts els requisits que assenyala l’article 8 del Decret 56/1993, de 23
de febrer, sobre concerts educatius, i examinada la documentació que estableix l’article 9 del mateix Decret, cal resoldre les
sol·licituds presentades pels centres docents privats.
En conseqüència, a proposta de la Direcció General de Centres Docents,

Resolc:
—1 Denegar als centres docents privats
que consten a l’annex d’aquesta Resolució
l’accés al règim general dels concerts educatius, per als nivells postobligatoris, per les
causes que en cada cas s’hi especifiquen.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat amb el
que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 13 de setembre de 2004
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX
BATX: batxillerat.
CFPM: cicle formatiu de grau mitjà.
CFPS: cicle formatiu de grau superior.
Causes de denegació (CD):
(1) No se satisfan necessitats d’escolarització, d’acord amb el que disposa l’article
75.5 de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de
desembre, de qualitat de l’educació.
(2) La previsió del règim de concerts educatius per als centres que imparteixen ensenyaments no obligatoris es fonamenta en
les disposicions addicionals tercera de la

Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, i sisena del Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret
2377/1985, de 18 de desembre, segons les
quals només es garanteix el concert per a
aquells centres subvencionats a l’entrada
en vigor de l’esmentada Llei orgànica, i per
al nombre d’unitats que estaven en funcionament i subvencionades en aquell moment.
(3) Les unitats per a les quals se sol·licita
concert no estan autoritzades i segons el
que disposa l’article 3 del Decret 56/1993,
de 23 de febrer, sobre concerts educatius i
l’article 5.1 del Reial decret 2377/1985, de
18 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de normes bàsiques sobre concerts
educatius, és requisit imprescindible que els
centres concertats estiguin degudament autoritzats per impartir els ensenyaments que
constitueixen l’objecte del concert.
(4) Tancament del centre.
SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA I
(CIUTAT)

Comarca: Barcelonès
Municipi: Barcelona.
Denominació: Santa Maria dels Apòstols.
Codi: 08008191.
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (1).
Municipi: Barcelona.
Denominació: Josep Tous.
Codi: 08006143.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (1) i (2).
SERVEIS TERRITORIALS: BARCELONA II
(COMARQUES)

Comarca: Bages.
Municipi: Sant Vicenç de Castellet.
Denominació: Montserrat.
Codi: 08028540.
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).
Comarca: Barcelonès.
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Catalán Comercial.
Codi: 08062650.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).
Municipi: l’Hospitalet de Llobregat.
Denominació: Dolmen.
Codi: 08038673.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).
Municipi: Sant Adrià de Besòs.
Denominació: Túrbula.
Codi: 08025137
Nivell educatiu: BATX.
CD: (1) i (2).
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).
Comarca: Maresme.
Municipi: Montgat.
Denominació: Mireia.
Codi: 08021879.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (2).
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Comarca: Osona.
Municipi: Tona.
Denominació: La Suïssa.
Codi: 08043632.
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).
Municipi: Vic.
Denominació: Maurici Izern.
Codi: 08030871.
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (4).
Comarca: Vallès Oriental.
Municipi: Granollers.
Denominació: Parc Estudi.
Codi: 08044788.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).
SERVEIS TERRITORIALS: BAIX LLOBREGATANOIA

Comarca: Baix Llobregat.
Municipi: Sant Boi de Llobregat.
Denominació: Sant Josep.
Codi: 08025551.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (2).
SERVEIS TERRITORIALS: LLEIDA

Comarca: Alt Urgell.
Municipi: la Seu d’Urgell.
Denominació: Escola Joviat dels Pirineus.
Codi: 25008194.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).
Comarca: Noguera.
Municipi: Balaguer.
Denominació: Acser.
Codi: 25006793.
Nivell educatiu: CFPM.
CD: (2).
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2).
SERVEIS TERRITORIALS: TARRAGONA

Comarca: Baix Penedès.
Municipi: l’Arboç.
Denominació: Esc. Fam. Agr. Campjoliu.
Codi: 43006290.
Nivell educatiu: BATX.
CD: (2).
Nivell educatiu: CFPS.
CD: (2) i (3).
(04.257.062)

RESOLUCIÓ EDC/2479/2004, de 13 de setembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat de formació d’adults Acadèmia Blancafort, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada pel titular del centre privat de formació
d’adults Acadèmia Blancafort, de Barcelona,
en petició d’autorització d’obertura d’un
centre es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exi-
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gits per la normativa vigent, en concret pel
que estableixen la Llei 3/1991, de 18 de
març, de formació d’adults, el Decret 72/
1994, de 6 d’abril, pel qual es regulen els
centres de formació d’adults, i l’Ordre de
19 de juliol de 1994, per la qual s’estableix
el règim d’autorització de centres de formació d’adults i el Decret 213/2002, d’1
d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular de la formació bàsica de les
persones adultes,

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
de formació d’adults Acadèmia Blancafort,
de Barcelona, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que consideren
convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 13 de setembre de 2004
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Municipi: Barcelona.
Localitat : Barcelona
codi: 08064301
Denominació: Centre privat de formació
d’adults Acadèmia Blancafort.
Adreça: Bonavista, 30.
Titular: Estunac, SL.
S’autoritza l’obertura del centre privat de
formació d’adults Acadèmia Blancafort,
amb efectes a partir de l’inici del curs 20042005.
S’autoritzen els ensenyaments corresponents a la formació bàsica de les persones
adultes: el cicle de formació instrumental i
el cicle d’educació secundària. També s’incorporarà la perspectiva de gènere a les
activitats educatives i formatives.

El centre autoritzat ha de notificar la data
de la seva posada en funcionament efectiva a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, amb una
antelació mínima de quinze dies naturals
respecte a l’inici de les activitats autoritzades i acreditar documentalment la suficiència i idoneïtat del professorat, d’acord
amb els articles 8.1 i 8.2 de l’Ordre de 19
de juliol de 1994, que estableix el règim
d’autorització de centres de formació
d’adults.
Espais disponibles: 16 aules, despatx/secretaria, sala del professorat, magatzem i
serveis higiènics.
Capacitat simultània de places: 480.
(04.257.068)

RESOLUCIÓ EDC/2480/2004, de 9
d’agost, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Monalco, d’Igualada.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Monalco, d’Igualada, en
petició d’autorització de supressió del nivell
de batxillerat, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; Reial decret 1537/2003, de 5 de
desembre, pel qual s’estableixen els requísits mínims dels centres que imparteixen ensenyament escolar de règim general; 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’autorització d’obertura del centre docent privat
Monalco, d’Igualada, per supressió del nivell de batxillerat, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, 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 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Sant Feliu de Llobregat, 9 d’agost de 2004
P.D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
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Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX
Comarca de l’Anoia
Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Igualada.
Localitat: Igualada.
Codi: 08019484.
Denominació: Monalco.
Adreça: c. Capellades, 2.
Altres adreces: c. Barcelona, 29-31.
Titular: Monalco, SL.
NIF: B08880031.
S’autoritza la supressió del nivell de batxillerat d’acord amb el calendari de cessament següent:
A la fi del curs 2003/2004 cessaran les
unitats següents:
2 unitats per a 70 llocs escolars en les
modalitats de ciències de la natura i la salut
i de tecnologia.
1 unitat per a 35 llocs escolars en la modalitat d’humanitats i ciències socials.
A la fi del curs 2004/2005 cessaran les
unitats següents:
2 unitats per a 70 llocs escolars en les
modalitats de ciències de la natura i la salut
i de tecnologia.
1 unitat per a 35 llocs escolars en la modalitat d’humanitats i ciències socials.
Composició del centre a l’inici del curs 2005/
2006
Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 3 unitats amb una
capacitat per a 41 llocs escolars.
Educació infantil: 6 unitats amb una capacitat per a 150 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb una capacitat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb una capacitat per a 240 llocs escolars.
(04.208.015)

RESOLUCIÓ EDC/2481/2004, de 9
d’agost, per la qual s’autoritza el cessament d’activitats del centre docent privat
Alba, de Molins de Rei.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Alba, de Molins de Rei, en
petició d’autorització de cessament d’activitats, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat 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 sistema educatiu; la Llei orgànica
10/2002, de 23 de desembre, de qualitat
de l’educació; 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,
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sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats,

RESOLUCIÓ EDC/2482/2004, de 30 de juliol, per la qual s’autoritza el cessament
d’activitats del centre docent privat Maurici
Izern, de Vic.

Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats
del centre docent privat Alba, de Molins
de Rei, que consta a l’annex d’aquesta
Resolució en els termes que s’hi especifiquen.
—2 Autoritzar el trasllat dels arxius del
centre docent privat Alba, de Molins de Rei,
a les dependències del CEIP Alfons XIII, de
Molins de Rei, codi 08021351.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al 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 contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Sant Feliu de Llobregat, 9 d’agost de 2004
P . D . (Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

Carme Arnau i Planella
Directora dels Serveis Territorials
al Baix Llobregat-Anoia

ANNEX
Comarca del Baix Llobregat
Serveis territorials: Baix Llobregat-Anoia.
Municipi: Molins de Rei.
Localitat: Molins de Rei.
Codi: 08021375.
Denominació: Alba.
Adreça: c. Verdaguer, 6.
Titular: Asociación Procomarcal Subnormalidad Bajo Llobregat.
NIF: G08408346.
Autorització de cessament d’activitats
del centre docent privat Alba, de Molins de
Rei, amb efectes al final del curs 2003/
2004.
(04.208.009)

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Maurici Izern, de Vic, en
petició d’autorització de cessament d’activitats, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa 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; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Maurici Izern, de Vic,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Els expedients acadèmics dels alumnes que hi ha al centre es dipositaran al
centre docent públic IES de Vic, codi
08031022, de Vic.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 30 de juliol de 2004
P. D.

(Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)
Jordi Roca i Armengol
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)
1120

ANNEX
Comarca d’Osona
Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Vic.
Localitat: Vic.
Codi: 08030871.
Denominació: Maurici Izern.
Adreça: rda. Francesc Camprodon, 1.
Titular: Acadèmia Maurici Izern, SL.
NIF: B08627770.
S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Maurici Izern, de Vic,
amb efectes a partir de la finalització del curs
2003-2004.
(04.197.008)

RESOLUCIÓ EDC/2483/2004, de 3
d’agost, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Llefià, de Badalona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als serveis territorials corresponents del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Llefià, de Badalona, en
petició d’autorització de supressió del cicle
formatiu de grau superior d’instal·lacions
electrotècniques i d’obertura del cicle formatiu de grau mitjà d’explotació de sistemes informàtics, es va instruir l’expedient
corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat 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; la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació; el Reial decret 1537/
2003, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments escolars de
règim general; 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 desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional a l’àmbit
del sistema educatiu,

Resolc:
—1 Autoritzar la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Llefià, de Badalona, per supressió del
cicle formatiu de grau superior d’instal·lacions electrotècniques i obertura del cicle formatiu de grau mitjà d’explotació de
sistemes informàtics, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
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seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Barcelona, 3 d’agost de 2004
P.D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Jordi Roca i Armengol
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis Territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Badalona.
Localitat: Badalona.
Codi: 08000712.
Denominació: Llefià.
Adreça: c. Europa, 2 i 2 bis/c. Sèquia 1A i
1B.
Titular: Centro de Formación Profesional Llefià, SA.
NIF: A58114950.
S’autoritza la supressió del cicle formatiu
de grau superior d’instal·lacions electrotècniques, de la família professional d’electricitat i electrònica, amb 2 grups, amb capacitat per a 40 llocs escolars i amb efectes
a partir de la fi del curs 2003-2004.
S’autoritza l’obertura del cicle formatiu de
grau mitjà d’explotació de sistemes informàtics, de la família professional d’informàtica, amb 2 grups, amb capacitat per a 40
llocs escolars i amb efectes a partir de l’inici del curs 2004-2005.
Composició del centre a l’inici del curs
2004-2005
Autorització d’obertura:
Formació professional de grau mitjà:
Família electricitat i electrònica
Cicle formatiu d’equips electrònics de
consum, amb 2 grups amb capacitat per a
40 llocs escolars.
Cicle formatiu d’equips i instal·lacions
electrotècniques, amb 2 grups amb capacitat per a 40 llocs escolars.
Família informàtica
Cicle formatiu d’explotació de sistemes
informàtics amb 2 grups amb capacitat per
a 40 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.
Formació professional de grau superior:
Família electricitat i electrònica
Cicle formatiu de sistemes de telecomunicació i informàtics, amb 2 grups amb
capacitat per a 40 llocs escolars.
En cap cas un grup no superarà els 20
llocs escolars.
(04.201.010)

EDICTE de 7 de setembre de 2004, pel qual
es notifica el plec de càrrecs formulat en la
tramitació de l’expedient disciplinari incoat
a la senyora Isabel García Rodríguez.

Atès que no ha estat possible practicar la
notificació del plec de càrrecs formulat en
la tramitació de l’expedient disciplinari incoat per Resolució de 2 de març de 2004,
pel secretari general del Departament
d’Educació, a la funcionària docent senyora Isabel García Rodríguez, de Girona, es
notifica a la persona interessada que, en
aplicació del 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, el plec
de càrrecs esmentat és a la seva disposició
a les oficines de la Subdirecció General de
la Inspecció de Serveis del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
Via Augusta, 202-206, planta 5B, 08021
Barcelona, de dilluns a divendres en horari
d’oficina.
Passats deu dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
se seguiran les actuacions oportunes
d’acord amb la normativa vigent.
Barcelona, 7 de setembre de 2004
Salvador Escofet i Vitó
Instructor de l’expedient
(04.251.074)

ORDRE EDC/323/2004, de 15 de setembre, per la qual s’informa de les taxes vigents que es gestionen al Departament
d’Educació.
La disposició final 4 de la Llei 7/2004, de
16 de juliol, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 4179, de 21.07.2004),
estableix que en el termini de dos mesos
des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
cada un dels departaments del Govern ha
de publicar al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, només amb efectes informatius, una relació de les taxes vigents que
gestionen, en què s’identifiquin els serveis
i les activitats que les generen i les quotes
corresponents.
En virtut d’això,
Ordeno:
Article 1
Informar que les taxes vigents que es gestionen des del Departament d’Educació són
les següents:
—1 Taxa per l’expedició de títols acadèmics i professionals:
1. Batxillerat: títol de batxillerat, 44,85 euros.
2. Formació professional específica:
2.1 Títol de tècnic o tècnica: 44,85 euros.
2.2 Títol de tècnic o tècnica superior:
50,25 euros.
3. Ensenyaments de règim especial:
3.1 Ensenyaments de música i dansa:
3.1.1 Títol professional: 44,85 euros.
3.1.2 Títol superior: 100,35 euros.
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3.2 Ensenyaments d’art dramàtic:
3.2.1 Títol superior d’art dramàtic:
100,35 euros.
3.3 Ensenyaments d’arts plàstiques i
disseny:
3.3.1 Títol de tècnic o tècnica: 44,85
euros.
3.3.2 Títol de tècnic o tècnica superior:
50,25 euros.
3.3.3 Títol de conservació i restauració de
béns culturals: 50,25 euros.
3.3.4 Títol de disseny: 50,25 euros.
3.3.5 Títol superior del vidre: 50,25 euros.
3.3.6 Títol superior de ceràmica: 50,25
euros
3.4 Ensenyaments d’idiomes: certificat
d’aptitud d’idiomes: 50,25 euros.
3.5.1 Títol de tècnic o tècnica d’esport:
44,85 euros
3.5.2 Títol de tècnic o tècnica superior
d’esport: 50,25 euros
4. Reexpedició (expedició de duplicats):
6,65 euros.
—2 Taxa per drets de formació d’expedients:
1. Ensenyament de batxillerat:
1.1 Títol de batxillerat unificat polivalent:
38,60 euros.
1.2 Plans antics:
1.2.1 Títol de batxillerat elemental: 16,10
euros.
1.2.2 Títol de batxillerat superior: 38,50
euros.
1.2.3 Títol de batxillerat laboral: 38,50 euros.
2. Ensenyament de formació professional:
2.1 Títol de tècnic o tècnica auxiliar:
16,10 euros.
2.2 Certificat d’escolaritat de formació
professional (FP) de primer grau: 8,40 euros.
2.3 Títol de tècnic o tècnica especialista: 38,50 euros.
2.4 Plans antics:
2.4.1 Títol d’oficial industrial: 16,10 euros.
2.4.2 Títol de mestre o mestra industrial:
38,50 euros.
2.5 Títol d’audició i llenguatge per a
mestres: 18,50 euros.
2.6 Títol de pedagogia terapèutica:
18,50 euros.
3. Ensenyaments artístics i especialitzats:
3.1 Escola Oficial d’Idiomes: diploma
d’aptitud de l’Escola d’Idiomes: 18,50 euros.
3.2 Conservatoris de música:
3.2.1 Diploma elemental: 9,80 euros.
3.2.2 Títol professional: 18,50 euros.
3.2.3 Títol de professor o professora superior (grau superior): 103,35 euros.
3.2.4 Títol de professor o professora
(grau professional): 70,05 euros.
3.2.5 Diploma d’instrumentista o cantant:
21,75 euros.
3.2.6 Diploma de capacitat: pla antic,
9,80 euros.
3.3 Escoles d’arts aplicades i oficis artístics:
3.3.1 Títol de graduat o graduada: 9,80
euros.
4. Ensenyament no reglat: diploma,
16,70 euros.

Full de disposicions i actes administratius

—3 Taxa per la prestació dels serveis
docents de les escoles oficials d’idiomes:
1. Matrícula i serveis per a alumnes oficials: 136,40 euros.
2. Matrícula i drets d’examen del certificat de cicle elemental per a alumnes lliures:
50,55 euros.
3. Matrícula i drets d’examen del certificat d’aptitud per a alumnes lliures: 50,55
euros.
—4 Taxa per la prestació dels serveis docents de l’Escola Superior de Conservació
i Restauració de Béns Culturals de Catalunya i per la prestació dels serveis docents que condueixen a l’obtenció del títol
de disseny de l’especialitat corresponent als
ensenyaments de disseny que estableix l’article 49 de la Llei orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’ordenació general del sistema
educatiu:
1. Matrícula:
1.1 Curs complet: 611,00 euros.
1.2 Assignatura anual (per cada hora
setmanal de l’assignatura): 20,40 euros
1.3 Assignatura quadrimestral (per cada
hora setmanal de l’assignatura): 10,20 euros.
2. Proves d’accés: 48,95 euros.
3. Projecte final de carrera: 89,95 euros.
4. Secretaria:
4.1 Expedient acadèmic, certificació
acadèmica o trasllat acadèmic: 17,20 euros.
4.2 Compulsa de documents: 3,75 euros.
4.3 Expedició de targeta d’identitat
d’estudiant al centre: 3,75 euros.
—5 Taxa per la inscripció a les proves
per a l’obtenció dels certificats expedits
per la International Certificate Conference
(ICC):
1. Inscripció: 92,95 euros.
2. Inscripció parcial: 66,35 euros.
—6 Taxa per la inscripció a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà, i a la
prova d’accés als cicles formatius de grau
superior de formació professional específica i dels ensenyaments d’arts plàstiques i
de disseny, i per la inscripció a les proves
de caràcter específic per a l’accés als ensenyaments de règim especial de tècnic
d’esport i tècnic superior d’esport:
1. Prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà de formació professional específica: 15,95 euros.
2. Prova d’accés als cicles formatius de
grau mitjà dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny: 15,95 euros.
3. Prova d’accés de caràcter general als
ensenyaments de règim especial de tècnic
o tècnica d’esport i a les formacions esportives de nivell 1: 15,95 euros.
4. Prova d’accés als cicles formatius de
grau superior de formació professional específica: 25,70 euros.
5. Prova d’accés als cicles formatius de
grau superior dels ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny: 25,70 euros.
6. Prova d’accés de caràcter general
als ensenyaments de règim especial de
tècnic o tècnica superior d’esport i a les
formacions esportives de nivell 3: 25,70
euros.

7. Prova de caràcter específic per a l’accés als ensenyaments de règim especial de
tècnic d’esport o tècnic superior d’esport
en qualsevol modalitat esportiva: 46,40
euros.
—7 Taxa per la inscripció en les proves per
a l’obtenció de determinats títols:
1. Inscripció a les proves, de totes les
matèries, per a l’obtenció del títol de batxiller: 74,30 euros.
2. Inscripció a les proves, per matèries,
per a l’obtenció del títol de batxiller per cada
matèria: 6,40 euros.
3. Inscripció a les proves, de tots els mòduls, per a l’obtenció del títol de tècnic dels
cicles formatius dels ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny: 53,05 euros.
4. Inscripció a les proves, per mòduls
solts, per a l’obtenció del títol de tècnic dels
cicles formatius dels ensenyaments d’arts
plàstiques i disseny, per cada mòdul: 7,50
euros.
5. Inscripció a les proves, de tots els mòduls, per a l’obtenció del títol de tècnic
superior dels cicles formatius dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny: 74,30
euros.
6. Inscripció a les proves, per mòduls
solts, per a l’obtenció del títol de tècnic
superior dels cicles formatius dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, per cada
mòdul: 10,65 euros.
7. Inscripció a la prova per a l’obtenció
directa del títol de tècnic de formació professional: 53,05 euros.
8. Inscripció a la prova per a l’obtenció
directa del títol de tècnic superior de formació professional: 74,30 euros.
9. Inscripció a la prova per a l’obtenció
directa del títol de tècnic de formació professional, per crèdit: 7,50 euros.
10. Inscripció a la prova per a l’obtenció directa del títol de tècnic superior de
formació professional, per crèdit: 10,65
euros.
—8 Taxa per les actuacions del registre general de centres de formació d’adults:
1. Per la inscripció:
1.1 D’alta o ingrés: 99,55 euros.
1.2 Complementària: 79,65 euros.
2. Certificacions d’assentaments: 6,65
euros.
Article 2
Aquesta Ordre ha de ser exposada en
totes les dependències i oficines del Departament d’Educació i ha d’estar a disposició
dels contribuents que la sol·licitin.

Instruït l’expedient de cessament d’activitats del centre privat de formació
d’adults Centre d’Estudis Winston, de
Barcelona;
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa vigent, en concret el Decret 72/1994, de 6 d’abril, pel qual es regulen els centres de formació d’ adults i l’Ordre de 19 de juliol de 1994, per la qual
s’estableix el règim d’autorització de centres de formació d’adults; i un cop comprovada la interrupció en el funcionament del
centre durant un període superior a un curs
acadèmic,

Resolc:
—1 Declarar el cessament d’activitats del
centre privat de formació d’adults Centre
d’Estudis Winston, de Barcelona, ubicat a
la Rambla Catalunya, 102 bis, pral., amb
codi 08055491, amb efectes a partir de finals del curs 2002-2003.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 contenciosa administrativa.
Així mateix poden interposar potestativament 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 públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 15 de setembre de 2004
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
(04.259.003)

Barcelona, 15 de setembre de 2004
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
(04.259.077)

RESOLUCIÓ EDC/2494/2004, de 15 de setembre, per la qual es declara el cessament
d’activitats del centre privat de formació
d’adults Centre d’Estudis Winston, de
Barcelona.
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RESOLUCIÓ EDC/2495/2004, de 15 de setembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre privat de formació d’adults Prat,
Escola d’Adults, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada pel titular del centre privat de formació
d’adults Prat, Escola d’Adults, de Barcelona,
en petició d’autorització d’obertura d’un
centre es va instruir l’expedient corresponent.
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Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret pel
que estableixen la Llei 3/1991, de 18 de
març, de formació d’adults, el Decret 72/
1994, de 6 d’abril, pel qual es regulen els
centres de formació d’adults, l’Ordre de 19
de juliol de 1994 per la qual s’estableix el
règim d’autorització de centres de formació d’adults i el Decret 213/2002, d’1
d’agost, pel qual s’estableix l’ordenació
curricular de la formació bàsica de les
persones adultes;

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre privat
de formació d’adults Prat, Escola d’Adults,
de Barcelona, en els termes que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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 públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que consideren
convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 15 de setembre de 2004
Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació

El centre autoritzat ha de notificar la data
de la seva posada en funcionament efectiva a la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent, amb una
antelació mínima de quinze dies naturals
respecte a l’inici de les activitats autoritzades i acreditar documentalment la suficiència i idoneïtat del professorat, d’acord
amb els articles 8.1 i 8.2 de l’Ordre de 19
de juliol de 1994, que estableix el règim
d’autorització de centres de formació
d’adults.
Espais disponibles: 3 aules, despatx/secretaria, sala del professorat, magatzem i
serveis higiènics.
Capacitat simultània de places: 385.
(04.257.071)

DECRET 388/2004, de 21 de setembre, de
cessament i nomenament d’un membre del
Consell Escolar de Catalunya.
D’acord amb el que estableix l’article 4.1
d) i 6 de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars, a sol·licitud de
la Unió General de Treballadors de Catalunya, cal procedir al cessament i al nomenament d’un membre del Consell Escolar de Catalunya.
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’Educació i amb l’acord previ del
Govern,

del Departament d’Educació pel titular del
c e n t re d o c e n t p r i v a t S a n t J o s e p , d e
Navàs, en petició d’autorització de canvi
de titularitat, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general 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’autorització d’obertura del centre docent privat
Sant Josep, de Navàs, 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 conseqüència, els corresponents serveis territorials del Departament d’Educació efectuaran
els tràmits necessaris per incloure les modificacions escaients en els documents administratius corresponents.
—3 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

Decreto:
Article 1
El cessament de la senyora Núria Cañadell Badenes com a membre del Consell
Escolar de Catalunya, en representació del
sector personal d’administració i serveis dels
centres docents, i se li agraeixen els serveis
prestats.
Article 2
El nomenament del senyor Albert Tierraseca Hernández com a membre del Consell
Escolar de Catalunya, en representació del
sector personal d’administració i serveis dels
centres docents, amb efectes fins a l’1 de
maig de 2005.

ANNEX
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Barcelona, 21 de setembre de 2004

Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08064398.
Denominació: Centre privat de formació
d’adults Prat, Escola d’Adults.
Adreça: Roger de Llúria, 95-97.
Titular: Centre d’Estudis Prat, SL.
S’autoritza l’obertura del centre privat de
formació d’adults Prat, Escola d’Adults, amb
efectes a partir de l’inici del curs 2004-2005.
S’autoritzen els ensenyaments corresponents a la formació bàsica de les persones
adultes: el cicle de formació instrumental i
el cicle d’educació secundària. També s’incorporarà la perspectiva de gènere a les
activitats educatives i formatives.

Pasqual Maragall i Mira
President de la Generalitat de Catalunya

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, 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 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Barcelona, 8 de setembre de 2004
P . D . (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Jordi Roca i Armengol
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

Marta Cid i Pañella
Consellera d’Educació
ANNEX

(04.253.062)

COMARCA DEL BAGES

RESOLUCIÓ EDC/2525/2004, de 8 de setembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Sant Josep, de Navàs.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials
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Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Navàs.
Localitat: Navàs.
Codi: 08022288.
Denominació: Sant Josep.
Adreça: ctra. de Viver, 16.
Titular: Carmelites Missioneres.
NIF: Q0800115H.

Full de disposicions i actes administratius

S’autoritza el canvi de titularitat que passa a ser Escola Diocesana de Navàs, Fundació Privada, amb NIF G62655048 i amb
efectes a partir del primer dia del mes següent al de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació preescolar: 3 unitats amb capacitat per a 41 llocs escolars.
Educació infantil: 3 unitats amb capacitat
per a 75 llocs escolars.
Educació primària: 6 unitats amb capacitat per a 150 llocs escolars.

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 8 de setembre de 2004
P. D.

(Resolució EDC/1526/2004,
DOGC d’1.6.2004)
Jordi Roca i Armengol
Director dels Serveis Territorials
a Barcelona II (comarques)

(04.252.004)
ANNEX
RESOLUCIÓ EDC/2526/2004, de 8 de setembre, per la qual s’autoritza l’obertura del
centre d’educació preescolar Els Floquets,
de Santpedor.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel promotor del
centre d’educació preescolar Els Floquets,
de Santpedor, en petició d’autorització
d’obertura, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació; el Reial decret 828/2003, de 27
de juny, pel qual s’estableixen els aspectes
educatius bàsics de l’educació preescolar i
el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el
règim d’autorització dels centres docents
privats,

Resolc:
—1 Autoritzar l’obertura del centre d’educació preescolar Els Floquets, de Santpedor,
en els termes que s’especifiquen a l’annex
d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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
contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament 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,
segons el que disposen els articles 116 i 117

COMARCA DEL BAGES

Serveis territorials: Barcelona II (comarques).
Municipi: Santpedor.
Localitat: Santpedor.
Codi: 08063552.
Denominació: Els Floquets.
Adreça: ctra. Callús, 3, baixos dreta.
Titular: Valquiria Gil Videira.
NIF: 76902876F.
S’autoritza l’obertura del centre d’educació preescolar Els Floquets, de Santpedor,
amb efectes a partir de l’inici del curs 20042005.
Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educació infantil de primer cicle.
Composició del centre
Autorització d’obertura
Educació preescolar:
3 unitats amb capacitat per a 41 llocs escolars.
(04.252.002)

que s’especifiquen a l’annex d’aquesta
Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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 contenciosa administrativa.
Així mateix poden interposar potestativament 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 públiques i del procediment administratiu comú,
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 2 d’agost de 2004
P. D.

(Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)
Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

RESOLUCIÓ EDC/2527/2004, de 2
d’agost, per la qual s’autoritza el cessament d’activitats del centre docent privat
Arlequín, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Arlequín, de Barcelona, en
petició d’autorització de cessament d’activitats, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment dels requisits exigits
per la normativa 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; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, i el Decret 55/1994, de 8 de
març, sobre el règim d’autorització dels
centres docents privats,

Resolc:
—1 Autoritzar el cessament d’activitats del
centre docent privat Arlequín en els termes
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Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08011114.
Denominació: Arlequín.
Adreça: c. Balcells, 41.
Titular: Magdalena Arimany Brecha i Concepción Arimany Brecha.
NIF: 37591753R i 37591754W.
S’autoritza el cessament d’activitats del
centre docent privat Arlequín, amb efectes
a partir de la finalització del curs 2003-2004.
(04.197.013)

RESOLUCIÓ EDC/2528/2004, de 13 de
setembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Sant Gregori, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Sant Gregori, de Barcelona,
en petició d’autorització de redistribució
d’espais i d’ampliació d’unitats, es va instruir l’expedient corresponent.

Núm. 1020

Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general; el Reial decret 828/2003, de 27 de juny,
pel qual s’estableixen els aspectes educatius bàsics de l’educació preescolar, 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’autorització d’obertura del centre docent privat
Sant Gregori, de Barcelona, per redistribució d’espais i ampliació d’unitats de l’etapa
de l’educació infantil, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, 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 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Barcelona, 13 de setembre de 2004
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX
COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08004195.
Denominació: Sant Gregori.
Adreça: c. Bellesguard, 48-54
Altres adreces: c. Arimon, 17
Titular: Fundació Sant Gregori.
NIF: G58004185.
S’autoritza la redistribució d’espais i l’ampliació d’1 unitat de l’etapa de l’educació
infantil, quedant tal com s’especifica a la
composició del centre, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2004-2005.
Fins al moment de la implantació generalitzada de l’etapa de l’educació preescolar
el centre impartirà el currículum de l’educació infantil de primer cicle.

Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2004-2005:
Educació preescolar: 3 unitats amb capacitat per a 41 llocs escolars (situades al
c. Arimon, 17).
Educació infantil: 6 unitats amb capacitat
per a 133 llocs escolars (situades al c.
Arimon, 17)
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars (situades al c.
Bellesguard, 48-54).
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars (situades al c. Bellesguard, 48-54).
Batxillerat:
Amb caràcter transitori i fins la seva extinció: 2 unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per a
70 llocs escolars, 2 unitats de la modalitat
de ciències de la naturalesa i la salut amb
capacitat per a 70 llocs escolars i 2 unitats
de la modalitat de tecnologia amb capacitat per a 70 llocs escolars (situades al c. Bellesguard, 48-54).
A partir de l’inici del curs 2006-2007: 2
unitats de la modalitat d’humanitats i ciències socials amb capacitat per a 70 llocs
escolars i 4 unitats de la modalitat de ciències i tecnologia amb capacitat per a 140
llocs escolars (situades al c. Bellesguard,
48-54).
(04.257.005)

RESOLUCIÓ EDC/2529/2004, de 13 de setembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat Sant Pau, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat Sant Pau, de Barcelona,
en petició d’autorització d’ampliació d’instal·lacions, de redistribució d’espais i d’ampliació de llocs escolars, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general; 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’autorització d’obertura del centre docent privat
Sant Pau, de Barcelona, per ampliació de
les instal·lacions, redistribució d’espais i am1125

pliació de llocs escolars, en els termes que
s’especifiquen en l’annex d’aquesta Resolució.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, 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 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Barcelona, 13 de setembre de 2004
P . D . (Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX
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Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08004390.
Denominació: Sant Pau.
Adreça: Av. Pearson, 39-45.
Altres adreces: c. Joan d’Alòs, 19-21.
Titular: Fundació Priv. St. Paul’s.
NIF: G60197241.
S’autoritza l’ampliació de les instal·lacions
del centre per reconstrucció de l’edifici del
c. Joan d’Alòs, 19-21, amb efectes a partir
de l’inici del curs 2004-05.
S’autoritza la redistribució d’espais de
l’educació secundària obligatòria, quedant
tal com s’indica a la composició del centre, amb efectes a partir de l’inici del curs
2004-05.
S’autoritza la redistribució d’espais i
l’ampliació de 48 llocs escolars dels ensenyaments de batxillerat, quedant tal com
s’especifica a la composició del centre,
amb efectes a partir de l’inici del curs
2004-05.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2004-05:
Educació infantil: 9 unitats amb capacitat
per a 225 llocs escolars (situades a l’av.
Pearson, 39-45).
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars (situades a l’av.
Pearson, 39-45).
Educació secundària:
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars (situades a l’av. Pearson, 39-45, i al c. Joan
d’Alòs, 19-21).
Batxillerat:
Amb caràcter transitori i fins la seva extinció: 6 unitats amb capacitat per a 198
llocs escolars de les modalitats de ciències
de la naturalesa i de la salut, d’humanitats

Full de disposicions i actes administratius

i ciències socials, i tecnologia (situades al
c. Joan d’Alòs, 19-21.
A partir de l’inici del curs 2006-07: 6 unitats amb capacitat per a 198 llocs escolars
de les modalitats de ciències i tecnologia, i
d’humanitats i ciències socials (situades al
c. Joan d’Alòs, 19-21).
(04.257.006)

RESOLUCIÓ EDC/2530/2004, de 13 de setembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre
docent privat San Vicente de Paúl, de
Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular del centre docent privat San Vicente de Paúl, de
Barcelona, en petició de canvi de titularitat
i canvi de denominació, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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; la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, el Reial decret 1537/2003, de 5
de desembre, pel qual s’estableixen els
requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general; 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’autorització d’obertura del centre docent privat
San Vicente de Paúl, de Barcelona, per canvi
de titularitat i canvi de denominació, en els
termes que s’especifiquen en l’annex
d’aquesta Resolució.

ANNEX
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Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08006313.
Denominació: San Vicente de Paul
Adreça: c. Hostafrancs, 13.
Titular: St. Vicenç de Paül, Filles de la Caritat.
NIF: Q0800056D.
S’autoritza el canvi de titularitat del centre a favor de la Fundació Privada Escola
Vicenciana amb NIF G61114690, amb efectes a partir del dia 1 del mes següent de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El nou titular se subroga en totes les obligacions i els drets dels
concerts educatius subscrits amb el titular
anterior. En conseqüència, els corresponents serveis territorials del Departament
d’Educació efectuaran els tràmits necessaris per incloure les modificacions escaients
en els documents administratius corresponents.
S’autoritza el canvi de denominació que
passa a ser Sant Vicenç de Paül.
(04.257.004)

RESOLUCIÓ EDC/2531/2004, de 13 de setembre, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura dels centres
docents privats Loreto-Abad Oliba i Abad
Oliba, ambdós de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del
Departament d’Educació pel titular dels
centres docents privats Loreto-Abad Oliba
i Abad Oliba, ambdós de Barcelona, en
petició d’autorització d’absorció de centres,
d’ampliació i de reducció d’unitats i de supressió d’ensenyaments, es va instruir l’expedient corresponent.

Barcelona, 13 de setembre de 2004

Atès que s’ha comprovat a l’expedient
esmentat 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; la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l’educació, el Reial decret 1537/
2003, de 5 de desembre, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres
que imparteixen ensenyaments escolars de
règim general; 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 desenvolupen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional a l’àmbit
del sistema educatiu,

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

Resolc:

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

—1 Autoritzar l’absorció del centre docent privat Abat Oliba pel centre docent
privat Loreto-Abad Oliba, les dades dels

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament,
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 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
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quals figuren a l’annex d’aquesta Resolució, amb efectes a partir de l’inici del curs
2004-2005.
—2 Autoritzar l’ampliació d’unitats de
l’etapa d’educació secundària obligatòria
del centre resultant, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—3 Autoritzar la reducció d’unitats dels
ensenyaments de batxillerat del centre resultant, en els termes que s’especifiquen a
l’annex d’aquesta Resolució.
—4 Autoritzar la supressió dels ensenyaments de formació professional de grau superior del centre resultant, en els termes que
s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—5 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació, 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 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Barcelona, 13 de setembre de 2004
P. D.

(Resolució de 10.5.1999,
DOGC de 7.6.1999)
Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

ANNEX
Centre absorbit
COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08014048.
Denominació: Abad Oliba.
Adreça: Avda. Pearson, 9.
Titular: Fundación Abad Oliba.
NIF: G08716128.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació secundària:
Batxillerat: 14 unitats amb capacitat per
a 463 llocs escolars en les modalitats d’arts,
humanitats i ciències socials, i ciències i
tecnologia.
Formació professional de grau superior:
Família administració: cicle formatiu de
secretariat amb 1 grup amb capacitat per a
25 llocs escolars i cicle formatiu d’administració i finances amb 2 grups amb capacitat per a 50 llocs escolars; en cap cas un
grup no superarà els 25 llocs escolars.
Família comerç i màrqueting: cicle formatiu de comerç internacional amb 2 grups
amb capacitat per a 50 llocs escolars i cicle
formatiu de gestió comercial i màrqueting
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amb 1 grup amb capacitat per a 25 llocs
escolars; en cap cas un grup no superarà
els 25 llocs escolars.
Família d’informàtica: cicle formatiu d’administració de sistemes informàtics amb 2
grups amb capacitat per a 50 llocs escolars, i cicle formatiu de desenvolupament
d’aplicacions informàtiques amb 2 grups
amb capacitat per a 50 llocs escolars; en
cap cas un grup no superarà els 25 llocs
escolars.

llocs escolars de les modalitats d’arts, ciències de la naturalesa i de la salut, d’humanitats i ciències socials, i tecnologia (situades a l’av. Pearson, 9).
A partir de l’inici del curs 2006-2007: 8
unitats amb capacitat per a 268 llocs escolars de les modalitats d’arts, humanitats i
ciències socials, i ciències i tecnologia (situades a l’av. Pearson,9).
(04.257.007)

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 públiques i del procediment administratiu comú
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 8 de setembre de 2004

Centre absorbent
COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08004559.
Denominació: Loreto-Abad Oliba.
Adreça: Avda. Pearson, 22-26.
Titular: Fundación Abad Oliba
NIF: G08716128.
Composició del centre
Autorització d’obertura:
Educació Infantil: 9 unitats amb capacitat per a 225 llocs escolars.
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars.
Educació secundària obligatòria: 8 unitats
amb capacitat per a 240 llocs escolars.
Centre resultant
COMARCA DEL BARCELONÈS

Serveis territorials: Barcelona I (ciutat).
Municipi: Barcelona.
Localitat: Barcelona.
Codi: 08004559.
Denominació: Loreto-Abad Oliba.
Adreça: Avda. Pearson, 22-26.
Altres adreces: Av. Pearson, 9.
Titular: Fundación Abad Oliba
NIF: G08716128.
S’autoritza l’ampliació de 8 unitats amb
capacitat per a 240 llocs escolars de l’etapa d’educació secundària obligatòria, amb
efectes a partir de l’inici del curs 20042005.
S’autoritza la reducció de 6 unitats i de
195 llocs escolars de les modalitats d’arts,
humanitats i ciències socials, i ciències i
tecnologia dels ensenyaments de batxillerat.
S’autoritza la supressió dels ensenyaments de formació professional de grau
superior, amb efectes a partir de la fi del curs
2004-2005.
Composició del centre
Autorització d’obertura a l’inici del curs
2005-06:
Educació Infantil: 9 unitats amb capacitat per a 225 llocs escolars (situades a l’av.
Pearson, 22-26).
Educació primària: 12 unitats amb capacitat per a 300 llocs escolars (situades a l’av.
Pearson, 22-26).
Educació secundària obligatòria: 16 unitats amb capacitat per a 480 llocs escolars
(situades a l’av. Pearson, 22-26, i av. Pearson, 9).
Batxillerat:
Amb caràcter transitori i fins la seva extinció: 8 unitats amb capacitat per a 268

RESOLUCIÓ EDC/2532/2004, de 8 de setembre, per la qual es declara el cessament
d’activitats del centre docent privat Paidos,
de Barcelona.
Per la Resolució de 16 de gener de 2004
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats del centre docent privat Paidos,
de Barcelona, que es va haver de notificar
mitjançant l’Edicte de 6 d’abril de 2004
(DOGC núm. 4124, de 3.5.2004).
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 jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, sense que
s’hagin presentat les al·legacions corresponents;
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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, la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació 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 Declarar el cessament d’activitats
d e l c e n t re d o c e n t p r i v a t P a i d o s , d e
Barcelona, ubicat al c. Entença, 100, codi
08036226, amb efectes a partir de la fi del
curs 1997-98.

P . D.

(Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)
Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)
(04.252.009)

RESOLUCIÓ EDC/2533/2004, de 8 de setembre, per la qual es declara el cessament
d’activitats de la llar d’infants Calimero, de
Barcelona.
Per la Resolució de 12 de febrer de 2004
es va iniciar d’ofici l’expedient de cessament
d’activitats de la llar d’infants Calimero, de
Barcelona, que es va haver de notificar mitjançant l’Edicte de 20 d’abril de 2004
(DOGC núm. 4125, de 4.5.2004).
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 jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, sense que
s’hagin presentat les al·legacions corresponents;
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat 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, la Llei orgànica 10/
2002, de 23 de desembre, de qualitat de
l’educació, 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,

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al 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
contenciosa administrativa.
Així mateix poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
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Resolc:
—1 Declarar el cessament d’activitats de
la llar d’infants Calimero, de Barcelona,
ubicada al c. Sant Salvador, 88, codi
08051537, amb efectes a partir del final del
curs 1994-95.
—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva

Full de disposicions i actes administratius

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
contenciosa administrativa.
Així mateix poden interposar potestativament 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 públiques i del procediment administratiu comú
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 8 de setembre de 2004

P. D.

(Resolució de 26.5.2004,
DOGC d’1.6.2004)

A la pàgina 13470, a l’annex de la Resolució, on diu:

Maria Serrahima i Sugrañes
Directora dels Serveis Territorials
a Barcelona I (ciutat)

“S’autoritza el canvi de titularitat del centre a favor de la Fundació Abad Oliba, amb
NIF G08716128, amb efectes a partir del
dia 1 del mes següent de la seva publicació
al DOGC”,

(04.252.007)

ha de dir:
CORRECCIÓ D’ERRADA a la Resolució
EDC/1956/2004, de 2 de juliol, per la qual
s’autoritza la modificació de l’autorització
d’obertura del centre docent privat Abad Oliba, de Barcelona (DOGC núm. 4175, pàg.
13470, de 15.7.2004).

“S’autoritza el canvi de titularitat del centre a favor de la Fundación Abad Oliba, amb
NIF G08716128, amb efectes a partir de
l’inici del curs 2004-05”.

Havent observat una errada al text de l’esmentada Resolució, tramès al DOGC i publicat al núm. 4175, pàg. 13470, de 15.7.2004,
se’n detalla l’oportuna correcció:

Ramon Martínez i Deu
Secretari general

Barcelona, 14 de setembre de 2004

(04.257.008)
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