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EDICTE
de 5 de setembre de 2008, sobre una resolució del conseller de Política Territorial
i Obres Públiques referent al municipi de la Selva del Camp.
El conseller de Política Territorial i Obres Publiques ha resolt, en data 2 de juliol
de 2008, l’assumpte que s’indica a continuació:
Exp.: 2008/031881/B
Modiicació puntual número 15 de les normes subsidiàries en el terme municipal
de Selva del Camp.
Vista la proposta de la Direcció General d’Urbanisme i d’acord amb els fonaments
que s’hi exposen, he resolt:
Aprovar deinitivament a l’efecte de l’article 95 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, la Modiicació puntual
número 15 de les normes subsidiàries, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, amb
la rectiicació d’oici de la següent errada material detectada a la pàgina 10 de la
memòria del document:
Es suprimeix del quadre de “Planejament modiicat” la xifra de 1.200 m² que
consta a la ila del carrer Tarragona i a la columna “d’Equipaments”, i s’insereix a
la ila “Total” de la columna “Equipaments” la xifra de 900 m², que és la superfície
resultant d’equipaments després de la Modiicació puntual.
El quadre corregit de “Planejament modiicat”, queda tal com segueix:
Espais lliures i zones verdes
Av. Puig i Ferrater
C. Tarragona
Total

Equipaments
900 m²

1.200 m²
1.200 m²

900 m²

TOTAL
900 m²
1.200 m²
2.100 m²

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb allò que es preveu als articles
107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, davant el titular
d’aquest Departament, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva
notiicació o publicació al DOGC; o bé es pot interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu a l’article 116 de la Llei esmentada i
l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva notiicació o publicació al DOGC, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol
altre recurs que es consideri procedent. El recurs de reposició s’entén desestimat
si transcorre el termini d’un mes sense que es dicti resolució expressa i, en aquest
cas, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini dels sis mesos
següents, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.
Barcelona, 5 de setembre de 2008
M. DOLORS VERGÉS I FERNÁNDEZ
Secretària de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya
(08.249.041)
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DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ
EDU/2714/2008, de 25 d’agost, per la qual s’autoritza el canvi de titular de la llar
d’infants privada Tintín, de Barcelona.
Per tal de resoldre la sol·licitud presentada al Departament d’Educació pel representant de Torcana Primera, SL, en petició de canvi de titularitat de la llar d’infants
Tintín, de Barcelona, es va instruir l’expedient corresponent.
Atès que s’ha comprovat a l’expedient esmentat el compliment per part del nou
titular dels requisits exigits per la normativa d’aplicació, en concret, per 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 Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es
regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, i tramitat
l’expedient conforme al Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d’autorització
dels centres docents privats,
RESOLC:
—1 Autoritzar el canvi de titular de la llar d’infants privada Tintín, de Barcelona, codi 08050831, amb efectes a partir del dia 1 del mes següent al de la seva
publicació al DOGC.
Les dades del nou titular són:
Nom: Torcana Primera, SL.
NIF: B63447098.
—2 La llar d’infants privada a què fa referència aquesta Resolució haurà d’adaptar-se als requisits mínims que estableix el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual
es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres, dins el
termini que preveu el Reial decret 806/2006, de 30 de juny, pel qual s’estableix el
calendari d’aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu, establerta per la
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
—3 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 el conseller d’Educació, en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Barcelona, 25 d’agost de 2008
P. D. (Resolució de 10.5.1999, DOGC de 7.6.1999)

JOSÉ ANTONIO GARCÍA SACEDA
Director dels Serveis Territorials a Barcelona I (ciutat)
(08.238.078)
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