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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 1807 -

11.10~1993

DEPARTAMENT
D'ENSENYAMENT
Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 263/1991, de 25 de
novembre,

RESOWCIÓ
d'I d'octubre de I993, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de Martorelles.

HE RESOLT:

Atès que el Ple de l'Ajuntament de Martorelles (Vallès Oriental), en data 24 de setembre de
1993, va prendre l'acord d'adoptar el seu escut
heràldic municipal i n'ha tramès l'expedient a
la Direcció General d'Administració Local;

-1 Donar conformitat a l'adopció de l'escut
heràldic del municipi de Sant Cugat Sesgarrigues, organitzat de la manera següent:
Escut caironat: d'or, un rañn de porpra pampolat de sinople. Per timbre una corona mural
de poble.
-2 Inscriure aquest escut al Registre d'ens locals de Catalunya, secció de símbols, subsecció
d'escuts.
-3 Procedir a la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.
Barcelona, 1 d'octubre de 1993

SALA 1 MoREu
Director general d'Administració Local

JoAN

Atès que l'expedient s'ha tramitat d'acord
amb el que disposen els articles 35, 37 i concordants de la Llei 8/1987, de IS d'abril, municipal i de règim local de Catalunya;
Vist el dictamen favorable de la Secció
Històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis
Catalans;
Atès el que disposen els articles 25, 26 i concordants, i les disposicions transitòries 1 i 3 del
Reglament dels simbols dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 263/1991, de 25 de
novembre,

Atès que el Ple de l'Ajuntament de Blanes
(Selva). en data 22 d'abril de 1993, va prendre
l'acord d'adoptar el seu escut heràldic municipal
i n'ha tramès l'expedient a la Direcció General
d'Administració Local;
Atès que l'expedient s'ha tramitat d'acord
amb el que disposen els articles 35, 37 i concordants de la Llei 811987, de IS d'abril, municipal i de règim local de Catalunya;
Vist el dictamen favorable de la Secció
Històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis
Catalans;
Atès el que disposen els anicles 25, 26 i concordants, i les disposicions transitòries 1 i 3 del
Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 263/1991, de 25 de
novembre,
HE RESOLT:

Donar conformitat a l'adopció de l'escut
heràldic del municipi de Blanes, organitzat de
la manera següent:
Escut caironat: de gules, una creu estreta d'argent. Per timbre una corona mural de vila.
-I

-2 Inscriure aquest escut al Registre d'ens locals de Catalunya, secció de símbols, subsecció
d'escuts.
-3 Procedir a la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.
Barcelona, 1 d'octubre de 1993

SALA I MOREU
Director general d'Administració Local
(93.273.068)
JOAN

Havent observat errades al text de l'esmentada Resolució, tramès al DOGC i publicat al
núm. 1687, pàg. 7423, de 28.12.1992, se'n detalla l'oportuna correcció:
A la pàgina 7425, al paràgraf relatiu al centre
docent privat Sagrada Familia, de Cornellà de
Llobregat, on diu:
"NIF del titu!ar: Q4600157G.",
ha de dir:
"NIF del titular: Q4600157D.".

HE RESOLT:

A la pàgina 7428, al paràgraf relatiu al centre
docent pñvat Nuestra Seño~ de Montserrat,
d'Olesa de Montserrat, on diu:
"Titular: Escala Pia de eataiunya. " i ..NIF
del titular: Q08000731.'',
ha de dir:
"Titular: Escolàpies. Filles de Maria, Rel."
i "NIF del titular: Q0800342H.".

-1 Donar conformitat a l'adopció de l'escut
heràldic del municipi de Martorelles, organitzat
de la manera següent:
Escut caironac d'argent, un ram de murtra de
sinople fruitat d'atzur posat en pal. Per timbre
una corona mural de vila.

A la pàgina 7429, al paràgraf relatiu al centre
docent pñvat La Inmaculada, de Sant Vicenç
dels Horts, on diu: ·
"NIF del titular: Q4600157G.'',
ha de dir:
"NIF del titular: Q4600157D!'.

-2 Inscriure aquest escut al Registre d'ens locals de Catalunya, secció de simbols, subsecció
d'escuts.

A la pàgina 7439, al paràgraf relatiu al centre
docent privat Valldaura, de Barcelona, c;m diu:
"NIF del titular: Q0800284H!',
ha de dir:
"NIF del titular: Q0800353E.''.
A la pàgina 7440, al paràgraf relatiu al centre
docent privat Voramar, de Barcelona, on diu :
"Titular: Voromar, SA!',
ha de dir:
"Titular: Voramar, SA.".

(93.270.082)

RESOWCIÓ
d'I d'octubre de I993, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de l'escut heràldic del municipi de Blanes.

CORRECCIÓ D'ERRADES
a la Resolució de 18 de desembre de I992, per
la qual es dóna publicitat a les adequacions de
les autoritzacions dels centres docents privats
del segon cicle d'educoció infantil i d'educació
primària i se n'actualitzen les denominacions.
(DOGC núm. 1687, pàg. 7423, de 28J2J992).

-3 Procedir a la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.
Barcelona, 1 d'octubre de 1993
JOAN SALA I MOREU

Director general d'Administració Local
(93.273.079)

CORRECCIÓ D'ERRADA
a la Resolució de 20 d'agost de I993, per la qual
es dóna conformitat a l'adopció de la bandera
del municipi d'Ivars d'Urgell (DOGC núm.
1792, pàg. 5952, de 3.9.I993).
Havent observat una errada al text de la Resolució esmentada, tramès al DOGC i publicat
al núm. 1792, pàg. 5952, de 3.9.1993, se'n detalla l'oportuna correcció:
A la pàgina 5952, a la part expositiva, on diu:
" •• .l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell (Urgell) •.•",
ha de dir:
" •. .l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell (Pla
d'Urgell) .•.".
(93.260.078)

*

A la pàgina 7441, al paràgraf relatiu al centre
docent privat Montserrat, de Barcelona, on diu:
"Titular: Martínez Quintela, Ernestina.'' i
"NIF del titular. 37103547Q.'',
ha de dir:
"Titular: Ramia Figuerola, Rosario. "i ••NJF
del titular: 38344297P.''.
A la pàgina 7453, al paràgraf relatiu al centre
docent privat Ginebró, de Llinars del Vallès, on
diu:
"NIF del titular: no consta.'',
ha de dir:
"NIF del titular: F5824ll91.".
A la pàgina 7458,-al paràgraf relatiu al centre
docent privat Paidos, de Sant Fruitós de Bages,
on diu:
"Titular: Paidos, SCCL.'',
ha de dir:
"Titular: Cooperativa Enseñanza Pa.idos!'.
A la pàgina 7469, al paràgraf relatiu al centre
docent privat Mare de Déu de la Serra, de Montblanc, on diu:
"NIF del titular: Q4368005G. " i "NIF del
titular: Q4300005H:',
ha de dir:
"NIF del titular: Q4300001G. " i "NIF del
titular: Q4300053H.''.

