
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ALTRES ENS

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

RESOLUCIÓ per la qual s’autoritza l’obertura d’un centre educatiu privat.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada pel representant del promotor del centre educatiu privat Centre
autoritzat d’ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic Eòlia, de Barcelona, 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 12/2009, de 10 de juliol, d’educació; la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora
del dret a l’educació; la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial decret 303/2010, de 15 de
març, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats
a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; el Reial decret 630/2010, de 14 de maig, pel qual es
regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic; el Reial decret 1614/2009 de 26
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, i el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització dels centres
docents privats.

De conformitat amb l’Acord GOV/218/2008, de 16 de desembre, pel qual s’aprova l’Acord amb l’Ajuntament de
Barcelona per a l’assumpció de funcions, d’ambdues administracions, per part del Consorci d’Educació de
Barcelona, i la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular
del Departament d’Ensenyament.

Resolc:

-1 Autoritzar l’obertura del centre docent privat que es descriu a continuació:

Comarca: Barcelonès

Consorci d’Educació de Barcelona

Municipi: Barcelona

Codi: 08068549

Denominació genèrica: Centre autoritzat d’ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic

Denominació específica: Eòlia

Adreça principal: c. Casp, 82-84

Altres adreces: c. Bailèn, 23-25

Titular: Nova-Eòlia, SL

NIF: B63538508

Ensenyaments autoritzats: Ensenyaments Superiors d’Art Dramàtic, amb una capacitat màxima simultània per
a 144 llocs escolars, amb efectes a partir de l'inici del curs 2013-14.

Especialitats:

Direcció Escènica i Dramatúrgia.

Interpretació.

-2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres.
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu, davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa competent, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició davant l’òrgan que
ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú; l’article 77 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 de juliol de 2013

P. d. (Resolució ENS/1839/2011, de 20.7.2011, DOGC de 28.7.2011)

Manel Blasco i Legaz

Gerent

(13.204.076)
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