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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES

EDICTE
de 14 de desembre de 2004, sobre acords de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
referents als municipis de Campdevànol, Corçà,
Fornells de la Selva i Girona.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Gi-
rona, en la sessió de 10 de novembre de 2004,
va adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp.: 2004/014780/G
Modificació del Pla general per a l’ampliació de
l’equipament Hospital Comarcal, al terme mu-
nicipal de Campdevànol

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació del
Pla general per a l’ampliació de l’equipament
Hospital Comarcal, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament de Campdevànol.

—2 Publicar aquest acord en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la
seva executivitat immediata, tal com indica l’ar-
ticle 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’ur-
banisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2004/012826/G
Modificació número 7 del Pla general, al terme
municipal de Corçà

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i
d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Comissió acorda:

—1 Denegar l’aprovació definitiva de la mo-
dificació núm. 7 del Pla general d’ordenació, pro-
mogut i tramès per l’Ajuntament de Corçà, i
publicar aquest acord en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2004/014677/G
Modificació de les Normes subsidiàries dels es-
pais lliures i de la zona edificable, entre els car-
rers Llevant, mas Racó i N-II (sector Danone),
al terme municipal de Fornells de la Selva

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació de
les Normes subsidiàries de planejament, sector
Danone, promoguda i tramesa per l’Ajuntament
de Fornells de la Selva.

—2 Publicar aquest acord en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la
seva executivitat immediata, tal com indica l’ar-
ticle 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’ur-
banisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2004/014960/G
Modificació del Pla general en l’àmbit del Bar-
ri Vell, al terme municipal de Girona

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament la modificació del
Pla general en l’àmbit del barri vell, promogu-

da i tramesa per l’Ajuntament de Girona.

—2 Publicar aquest acord al DOGC a l’efecte
de la seva executivitat immediata, tal com indica
l’article 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Exp.: 2004/014961/G
Pla de millora urbana de la UA 82 Avellaneda,
al terme municipal de Girona

Vista la proposta de la Ponència Tècnica,
aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Pla de millora
urbana de la UA 82 Avellaneda, promogut per
INSNOU, SL, i tramès per l’Ajuntament de
Girona, amb el benentès que aquest document
no suposa el desplegament de la unitat d’actua-
ció i només es limita a modificar la volumetria
edificable prevista en el planejament general.

—2 Publicar aquest acord en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la
seva executivitat immediata, tal com indica l’ar-
ticle 100 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’ur-
banisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promo-
tor i als propietaris afectats.

Contra els acords anteriors, que no posen fi
a la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada, de conformitat amb el que preveuen
els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, davant el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest Edicte al DOGC. El recurs s’entendrà
desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi
dictat i notificat la resolució expressa i queda-
rà aleshores oberta la via contenciosa adminis-
trativa.

Els expedients restaran als efectes de la con-
sulta i la informació, que preveu l’article 101 de
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, al
Servei Territorial d’Urbanisme de Girona, carrer
Cristòfol Grober, 2, planta primera, 17001 Gi-
rona.

Girona, 14 de desembre de 2004

SÒNIA BOFARULL I SERRAT

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona

(04.349.098)

EDICTE
de 14 de gener de 2005, referent a inscripcions
d’entitats urbanístiques col·laboradores en el Re-
gistre d’EUC.

Exp. 2004/015960/B
Junta de compensació de la Unitat d’actuació 4
de la modificació del PGM als entorns de la ron-
da de Dalt, entre el parc de l’Oreneta i la plaça
d’Alfons Carles Comin, al terme municipal de
Barcelona

El director general d’Urbanisme, en data 30
de desembre de 2004, ha resolt:

—1 Inscriure la Junta de compensació de la
Unitat d’actuació 4 de la modificació del PGM
als entorns de la ronda de Dalt, entre el parc de
l’Oreneta i la plaça d’Alfons Carles Comin, amb
les prescripcions següents:

Article 29 dels estatuts. Cal suprimir la lletra
b) de l’article, on es preveu la dissolució volun-
tària de la Junta, ja que els únics supòsits admis-
sibles de dissolució són l’assoliment dels objec-
tius pels quals es va constituir la Junta i, en tot
cas, per manament judicial o prescripció legal,
d’acord amb el que estableix l’article 30 del
Reglament de gestió urbanística i l’article 7 de
l’Ordre de 6 d’agost de 1982, per la qual s’aprova
la Instrucció que regula els aspectes orgànics i
funcionals del Registre d’entitats urbanístiques
col·laboradores.

Base 18a. El contingut d’aquesta base s’en-
tendrà adaptat a l’article 77 del Decret 287/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Regla-
ment parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març,
d’urbanisme, d’aplicació a les sol·licituds de lli-
cències d’edificació que es presentin a partir de
l’entrada en vigor del Decret. L’article 77 esmen-
tat regula tres requisits per simultaniejar les
obres d’urbanització i les d’edificació: la inscrip-
ció efectiva del projecte de reparcel·lació en el
Registre de la propietat, l’execució de les obres
d’urbanització bàsiques definides a l’article 58.3
de la Llei d’urbanisme, i el compromís de no uti-
litzar l’edificació fins a la finalització de les obres.

—2 Indicar l’oportunitat de redactar un text
refós on s’incorporin aquestes prescripcions per
tal de facilitar el dret d’accés als arxius i consulta
dels documents als ciutadans.

En compliment d’aquesta resolució, s’ha ins-
crit en el Registre d’entitats urbanístiques col·la-
boradores, el dia 31 de desembre de 2004, el
número d’assentament 2.057, del tom 18.

Exp. 2001/000482/A
Junta de compensació de la UA S2, la Bòvila, al
terme municipal de Castell-Platja d’Aro

El director general d’Urbanisme, en data 17
de desembre de 2004, ha resolt:

Inscriure la transformació de la Junta de com-
pensació de la UA S2, la Bòvila, de Castell-Platja
d’Aro, en Entitat urbanística de conservació de
la Unitat d’actuació S2, la Bòvila.

En compliment d’aquesta resolució, s’ha ins-
crit en el Registre d’entitats urbanístiques col·-
laboradores, el dia 17 de desembre de 2004, el
número d’assentament 2.051, del tom 18.

Exp. 2004/015390/B
Junta de compensació de la urbanització mas de
Blanc i la Guinardera, polígons 30 i 31, al terme
municipal del Catllar

El director general d’Urbanisme, en data 17
de desembre de 2004, ha resolt:

Inscriure la Junta de compensació de la urba-
nització mas de Blanc i la Guinardera, polígons
30 i 31, del terme municipal del Catllar.

En compliment d’aquesta resolució, s’ha ins-
crit en el Registre d’entitats urbanístiques col·la-
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boradores, el dia 17 de desembre de 2004, el
número d’assentament 2.049, del tom 18.

Exp. 1994/000483/A
Junta de compensació del Pla parcial de can
Masseguer, al terme municipal de la Roca del
Vallès

El director general d’Urbanisme, en data 29
de desembre de 2004, ha resolt:

Inscriure l’acord de modificació de càrrecs de
l’òrgan rector de la Junta de compensació del
Pla parcial de can Masseguer, en el sentit se-
güent:

President: Value Retail Barcelona, SL, repre-
sentada, amb caràcter solidari, pel senyor Mi-
chael Goldenberg i pel senyor Brian Steven
Garrison.

En compliment d’aquesta resolució, s’ha ins-
crit en el Registre d’entitats urbanístiques col·la-
boradores, el dia 29 de desembre de 2004, el
número d’assentament 2.056, del tom 18.

Exp. 2004/013762/B
Junta de compensació del Pla parcial subsector
1.1, sector 1 les Preses, al terme municipal de la
Vall d’en Bas

El director general d’Urbanisme, en data 27
de desembre de 2004, ha resolt:

—1 Inscriure la Junta de compensació del Pla
parcial subsector 1.1, sector 1 les Preses, del ter-
me municipal de la Vall d’en Bas, amb les pres-
cripcions següents:

Articles 2.1 i 3.2 dels estatuts. Apartat 1. Subs-
tituir la referència que fan els articles esmentats
al “Registre general d’entitats urbanístiques
col·laboradores de la Generalitat de Catalunya”
i “Registre d’entitats col·laboradores de la Ge-
neralitat de Catalunya”, per la següent: “Regis-
tre d’entitats urbanístiques col·laboradores de
la Direcció General d’Urbanisme de la Gene-
ralitat de Catalunya”.

Article 4 dels estatuts. La referència que fa
el precepte a l’actuació de la Junta de compen-
sació com a Entitat de conservació “...fins l’ac-
ceptació dels vials, zones verdes i d’equipaments
per part de l’Ajuntament...” no es pot entendre
com a entitat independent i diferent de la Jun-
ta de compensació del Pla parcial subsector 1.1,
sector 1 les Preses.

Article 5.g) dels estatuts. D’entre les finali-
tats de la Junta s’estableixen la de conservar tots
els elements comuns de la urbanització “actuant
com a Entitat de conservació” i en aquest sen-
tit s’ha de tenir per reproduïda la consideració
efectuada en l’article 4.

Article 8.2 dels estatuts. Es dóna per repro-
duït el que s’ha indicat en els articles 4 i 5 epí-
graf g.

Article 23.4 dels estatuts. Modificar on diu:
“4. Cada soci tindrà a les assemblees un número
de vots proporcional a la seva quota de partici-
pació dins la Junta, fixada en la forma assenya-
lada a la base onzena.”, ha de dir: “... a la base
segona”.

Article 27.2 dels estatuts. Caldria esmenar el
règim de convocatòria de les sessions de la Co-
missió Delegada, en tant que no s’indiquen unes
mínimes regles de forma i d’antelació.

Article 41 dels estatuts. Modificar on diu:
“Contra els acords adoptats pels òrgans de go-
vern de la Junta podrà interposar-se (...) recurs
ordinari davant l’Ajuntament de la Vall d’en
Bas...”, ha de dir: “...recurs d’alçada”.

Article 44 dels estatuts. Apartats 1 i 2. Supri-
mir de l’apartat 1 l’epígraf que té el redactat se-
güent: “Quan ho decideixi l’Assemblea Gene-
ral Extraordinària, oportunament convocada
amb aquesta finalitat i amb el quòrum del 60%
de les seves quotes de participació”. Suprimir
l’apartat 2 en tant que no s’admet la dissolució
voluntària de l’entitat.

Base quarta. Apartat 1.b) Modificar on diu:
“En cas de manca de pagament de les quotes or-
dinàries, extraordinàries i derrames (...) un cop
transcorregut un termini de quinze dies a par-
tir de l’acabament del termini de pagament
voluntari...”, ha de dir: “En cas de manca de pa-
gament de les quotes ordinàries, extraordinàries
i derrames (...) un cop transcorregut un termi-
ni d’un mes des del requeriment de pagament
efectuat per la Junta de compensació.”.

Base sisena. Apartat 1. Pel que respecta al rè-
gim de valoracions dels elements a indemnitzar cal
entendre aplicables els establerts a la Llei 6/1998,
de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions.

Base desena. Apartat 4. Modificar on diu: “En
el contracte d’execució sempre es garantirà (...):
El compromís de l’empresa d’ajustar-se en el
termini i forma d’execució a la llicència o llicèn-
cies d’obres atorgades per l’administració...”,
per: “...El compromís de l’empresa d’ajustar-se
en el termini i forma d’execució prevista als pro-
jectes d’urbanització degudament aprovats...”.

Base onzena. El text d’aquesta base s’enten-
drà adaptat a l’article 77 del Decret 287/2003, de
4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urba-
nisme, d’aplicació a les sol·licituds de llicències
d’edificació que es presentin a partir de l’entrada
en vigor del Decret. L’article 77 esmentat regula
tres requisits per simultaniejar les obres d’urba-
nització i les d’edificació: la inscripció efectiva
del Projecte de compensació en el Registre de
la propietat, l’execució de les obres d’urbanit-
zació bàsiques definides a l’article 58.3 de la Llei
d’urbanisme, i el compromís de no utilitzar l’edi-
ficació fins a la finalització de les obres.

Base setzena. Apartat 2. Suprimir la referèn-
cia “...llevat el cas que s’acordés la constitució
d’una Entitat de conservació.”

Base dissetena. Apartat 3. Aquest apartat s’ha
d’interpretar en els termes a què es refereix l’ar-
ticle 70 del Decret 287/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.

—2 Indicar l’oportunitat de redactar un text
refós on s’incorporin aquestes prescripcions per
tal de facilitar el dret d’accés als arxius i consulta
dels documents als ciutadans.

En compliment d’aquesta resolució, s’ha ins-
crit en el Registre d’entitats urbanístiques col·la-
boradores, el dia 28 de desembre de 2004, el
número d’assentament 2.055 del tom 18.

Exp. 2004/015274/B
Junta de compensació del Pla parcial 5 Ragull
i Vilaró, al terme municipal de Malgrat de Mar

El director general d’Urbanisme, en data 27
de desembre de 2004, ha resolt:

—1 Inscriure la Junta de compensació del Pla
parcial 5 Ragull i Vilaró amb les prescripcions
següents:

Base quinzena. El text d’aquesta base s’ha
d’entendre adaptat a l’article 77 del Decret 287/
2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’urbanisme, d’aplicació a les sol·licituds
de llicències d’edificació que es presentin a partir
de l’entrada en vigor del Decret. L’article 77 es-
mentat regula tres requisits per simultaniejar les
obres d’urbanització i les d’edificació: la inscrip-
ció efectiva del Projecte de reparcel·lació en el
Registre de la propietat, l’execució de les obres
d’urbanització bàsiques definides a l’article 58.3
de la Llei d’urbanisme, i el compromís de no
utilitzar l’edificació fins a la finalització de les
obres.

Article 32 dels estatuts. Cal substituir el ter-
mini de “trenta dies” d’interposició del recurs
d’alçada pel “termini d’un mes”, de conformi-
tat amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i de procediment administratiu
comú.

—2 Indicar l’oportunitat de redactar un text
refós on s’incorporin aquestes prescripcions per
tal de facilitar el dret d’accés als arxius i consulta
dels documents als ciutadans.

En compliment d’aquesta resolució, s’ha ins-
crit en el Registre d’entitats urbanístiques col·la-
boradores, el dia 28 de desembre de 2004, el
número d’assentament 2.054, del tom 18.

Exp. 2004/015276/B
Junta de compensació del Pla parcial sector C
Industrial de Llevant, al terme municipal de
Polinyà

El director general d’Urbanisme, en data 27
de desembre de 2004, ha resolt:

—1 Inscriure la Junta de compensació del Pla
parcial sector C Industrial de Llevant, amb les
prescripcions següents:

Base XIII. Costos d’urbanització. Cal supri-
mir la base, perquè regula pactes entre pro-
pietaris que es produirien un cop distribuïdes les
quotes d’urbanització i l’aprofitament resultant,
al marge del projecte de compensació.

Base XV. Moment d’edificació dels terrenys.
El text d’aquesta base s’entendrà adaptat a l’ar-
ticle 77 del Decret 287/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, vigent i
d’aplicació per a la sol·licitud de llicències d’edi-
ficació a partir de la seva entrada en vigor (el 3
de desembre de 2003). L’article 77 esmentat es-
tableix tres requisits per simultaniejar les obres
d’urbanització i les d’edificació: que s’hagi inscrit
efectivament el Projecte de reparcel·lació en el
Registre de la propietat, l’execució de les obres
d’urbanització bàsiques, definides a l’article 58.3
de la Llei d’urbanisme, i el compromís de no
utilització de l’edificació fins a la finalització de
les obres.

Article 15 dels estatuts. Composició de l’Assem-
blea General. Cal suprimir l’incís “que estiguin
al corrent del compliment de les seves càrre-
gues” com a condició que s’imposa als membres
de la Junta per formar part de l’Assemblea
General.
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—2 Indicar l’oportunitat de redactar un text
refós on s’incorporin aquestes prescripcions per
tal de facilitar el dret d’accés als arxius i consulta
dels documents als ciutadans.

En compliment d’aquesta resolució, s’ha ins-
crit en el Registre d’entitats urbanístiques col·la-
boradores, el dia 28 de desembre de 2004, el
número d’assentament 2.053, del tom 18.

Exp. 1992/999235/A
Junta de compensació polígons C3-C4 del PP i
PERI Torreblanca, al terme municipal de Sant
Cugat del Vallès

El director general d’Urbanisme, en data 17
de desembre de 2004, ha resolt:

Inscriure la dissolució de la Junta de compen-
sació polígons C3-C4 del PP i PERI Torreblanca,
del terme municipal de Sant Cugat del Vallès,
aprovada per acord de la Junta de Govern Lo-
cal, de 4 d’octubre de 2004, en el Registre d’en-
titats urbanístiques col·laboradores.

En compliment d’aquesta resolució, s’ha ins-
crit en el Registre d’entitats urbanístiques col·la-
boradores, el dia 17 de desembre de 2004, el
número d’assentament 2.048, del tom 18.

Exp. 2000/000156/A
Associació administrativa de cooperació del PE
de protecció del paisatge de la Conreria, al ter-
me municipal de Sant Fost de Campsentelles

El director general d’Urbanisme, en data 27
de desembre de 2004, ha resolt:

Inscriure la dissolució de Associació adminis-
trativa de cooperació del PE de protecció del
paisatge de la Conreria, del terme municipal de
Sant Fost de Campsentelles, aprovada per acord
Ple de l’Ajuntament de Sant Fost de Camp-
sentelles, de 14 de desembre de 2004, en el Re-
gistre d’entitats urbanístiques col·laboradores.

En compliment d’aquesta resolució, s’ha ins-
crit en el Registre d’entitats urbanístiques col·la-
boradores, el dia 27 de desembre de 2004, el
número d’assentament 2.052, del tom 18.

Exp. 2004/013091/B
Junta de compensació del SAU 2, polígon 1 de
Torre-Serona, al terme municipal de Torre-serona

El director general d’Urbanisme, en data 17
de desembre de 2004, ha resolt:

—1 Inscriure la modificació de l’article 2 dels
estatuts pel qual es determina el domicili de la
Junta de compensació del SAU 2, polígon 1 de
Torre-serona, que queda fixat a l’adreça següent:

Carrer Alcalde Pujol, número 4 de Lleida.

—2 Inscriure l’acord de modificació de càrrecs
de l’òrgan rector de la Junta de compensació del
SAU 2, polígon 1 de Torre-serona, en el sentit
següent:

President: Luis Manuel Gil Sánchez (Cimex-
co, SA).

Secretari: Pilar Foncillas Piqué (Cimexco,
SA).

Vicepresident: Joan Pujol Serés.
Vocals: Josefa Jovena Esteve i Inés Ribalta

Serés i l’Ajuntament de Torre-serona.

En compliment d’aquesta resolució, s’ha ins-
crit en el Registre d’entitats urbanístiques col·la-
boradores, el dia 17 de desembre de 2004, el
número d’assentament 2.050, del tom 18.

Contra aquestes resolucions que no posen fi
a la via administrativa, es pot interposar recurs
d’alçada, de conformitat amb el que preveuen
els articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment admi-
nistratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, davant el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquest edicte al DOGC. El recurs s’entendrà
desestimat transcorreguts tres mesos des de la
data d’entrada de l’escrit d’interposició sense
que s’hagi dictat i notificat la resolució expres-
sada, i quedarà, aleshores, oberta la via conten-
ciosa administrativa.

Barcelona, 14 de gener de 2005

OLGA MORROS FIGUEROLA

Encarregada del Registre d’entitats
urbanístiques col·laboradores

(05.014.006)

*

DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ
EDC/57/2005, de 17 de gener, per la qual s’atri-
bueix una nova denominació específica a un
institut d’educació secundària de Rubí.

D’acord amb la sol·licitud presentada per l’òr-
gan de govern corresponent de l’institut d’edu-
cació secundària per atribuir-li una nova deno-
minació específica, es va instruir l’expedient
corresponent.

Havent-se comprovat a l’expedient esmentat
que el centre compleix els requisits que exigeix
l’article 5, de l’annex del Decret 199/1996, de 12
de juny, pel qual s’aprova el Reglament orgànic
dels centres docents públics que imparteixen
educació secundària i formació professional de
grau superior;

Per tot això,

RESOLC:

Atribuir a l’institut d’educació secundària El
Bullidor, amb codi 08043668, ssituat al c. Terras-
sa, 61, de Rubí (Vallès Occidental), la nova
denominació específica L’Estatut.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la
via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administra-
tiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’ende-
mà de la seva publicació al DOGC, de confor-
mitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativa-
ment recurs de reposició, previ al recurs conten-
ciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar
l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’en-
demà 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, o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus
interessos.

Barcelona, 17 de gener de 2005

P.D. (Resolució EDC/1526/2004, DOGC
d’1.6.2004)

TOMÀS DE SAN CRISTÓBAL I CLAVER

Director general de Centres Docents

(05.014.111)

RESOLUCIÓ
EDC/58/2005, de 17 de gener, per la qual es dis-
posa el trasllat de domicili del col·legi d’educa-
ció infantil i primària Serena Vall, de Sant Andreu
de Llavaneres.

El col·legi d’educació infantil i primària Se-
rena Vall, de Sant Andreu de Llavaneres, amb
codi de centre 08057242, ha estat ubicat provi-
sionalment a l’edifici situat al c. Jaume Brutau,
4, de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme).

Atès que ja es disposa de les instal·lacions del
nou edifici expressament adequat a la finalitat


