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EDICTE

d’11 de desembre de 2007, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona referent al municipi de Salou.

Nc"Eqokuuk„"Vgttkvqtkcn"fÓWtdcpkuog"fg"Vcttciqpc."gp"nc"uguuk„"fg"39"fg"cdtkn"fg"
2007, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2006 / 023699 / T
OqfkÝecek„"rwpvwcn"fgn"Rnc"fÓqtfgpcek„"wtdcp‡uvkec"owpkekrcn"tghgtgpv"c"nÓcornkcek„"
fg"nÓ¿u"fg"nc"rncpvc"uqvgttcpk"fg"nÓgfkÝek"OQNKPU/KK."ukvwcv"cn"ecttgt"Dctegnqpc."
al terme municipal de Salou.

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona acorda:

Ï3" Crtqxct"fgÝpkvkxcogpv"nc"oqfkÝecek„"rwpvwcn"fgn"Rnc"fÓqtfgpcek„"wtdcp‡uvkec"
owpkekrcn"tghgtgpv"c"nÓcornkcek„"fg"nÓ¿u"fg"nc"rncpvc"uqvgttcpk"fg"nÓgfkÝek"OQNKPU/KK."
situat al carrer Barcelona, de Salou, promoguda i tramesa per l’Ajuntament.

—2 Publicar aquest acord, i si s’escau les normes urbanístiques corresponents, 
al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c a l’efecte de la seva executivitat 
koogfkcvc."vcn"eqo"kpfkec"nÓctvkeng"322"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog."crtqxcv"
pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Eqpvtc"nÓceqtf"cpvgtkqt."swg"pq"rquc"Ý"c"nc"xkc"cfokpkuvtcvkxc."gu"rqv"kpvgtrquct"
tgewtu"fÓcn›cfc."fg"eqphqtokvcv"cod"gn"swg"rtgxgwgp"gnu"ctvkengu"32903."336"k"337"fg"
nc"Nngk"5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."fg"tfliko"lwt‡fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnk-
swgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"613;;;."fg"35"
de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini 
fÓwp"ogu"c"eqorvct"fgu"fg"nÓgpfgo§"fg"nc"rwdnkecek„"fÓcswguv"Gfkevg"cn"FQIE0"Gn"
tgewtu"uÓgpvgpft§"fguguvkocv"uk"rcuugp"vtgu"oguqu"ugpug"swg"uÓjcik"fkevcv"k"pqvkÝecv"nc"
tguqnwek„"gzrtguuc"k"swgfct§"cngujqtgu"qdgtvc"nc"xkc"eqpvgpekquc"cfokpkuvtcvkxc0

NÓgzrgfkgpv"tguvct§."rgt"c"nc"eqpuwnvc"k"nc"kphqtocek„"swg"rtgxgw"nÓctvkeng"323"
fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog"crtqxcv"rgn"Fgetgv"ngikuncvkw"314227."fg"48"
de juliol, als locals de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, carrer 
Anselm Clavé, 1 ‘Casa Gasset’.

Tarragona, 11 de desembre de 2007

SÍLVIA CAIRE GARCIA

Ugetgv§tkc"fg"nc"Eqokuuk„"Vgttkvqtkcn"fÓWtdcpkuog"fg"Vcttciqpc
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ANNEX

Pqtogu"wtdcp‡uvkswgu"fg"oqfkÝecek„"rwpvwcn"fgn"Rnc"fÓqtfgpcek„"wtdcp‡uvkec"owpkekrcn"tghgtgpv"c"nÓcornkcek„" 
fg"nÓ¿u"fg"nc"rncpvc"uqvgttcpk"fg"nÓgfkÝek"OQNKPU/KK."ukvwcv"cn"ecttgt"Dctegnqpc."cn"vgtog"owpkekrcn"fg"Ucnqw"

"

" 3
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380"Wuqu"eqorngogpvctku" "

Eqogt›" Rncpvc"dckzc"q"gfkhkek"gzenwukw"

Qhkekpgu" Rncpvc"dckzc"q"gfkhkek"gzenwukw"

Dct" Rncpvc"dckzc"q"gfkhkek"gzenwukw"

Tguvcwtcek„" Rncpvc"dckzc"q"gfkhkek"gzenwukw"

Tgnkik„u" Rncpvc"dckzc"q"gfkhkek"gzenwukw"

Tgetgcvkw" Rncpvc"dckzc"q"gfkhkek"gzenwukw"

Gfwecvkw" Rncpvc"dckzc"k"rncpvgu"rku"

Ewnvwtcn" Rncpvc"dckzc"k"rncpvgu"rku"

Ucpkvctk"/"cuukuvgpekcn" Rncpvc"dckzc"k"rncpvgu"rku"
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Cevkxkvcvu" owukecnu" *pqofiu" nqecnu"
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"

(07.345.096)
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EDICTE

d’11 de desembre de 2007, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona referents al municipi de Salou.

Nc"Eqokuuk„"Vgttkvqtkcn"fÓWtdcpkuog"fg"Vcttciqpc."gp"ngu"uguukqpu"fg"39"fÓcdtkn"
de 2007 i de 4 de maig de 2006, va adoptar, els acords següents:

Exp.: 2006 / 021956 / T
OqfkÝecek„"rwpvwcn"fgn"Rnc"fÓqtfgpcek„"wtdcp‡uvkec"owpkekrcn"tghgtgpv"c"nc"Encw"
15 d’Usos comercials, al terme municipal de Salou

Acord de 17 d’abril de 2007

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Tarragona acorda:

Ï3" Fqpct"eqphqtokvcv"cn"vgzv"tgh„u"fg"nc"oqfkÝecek„"rwpvwcn"fgn"Rnc"fÓqtfgpcek„"
urbanística municipal referent a la Clau 15 d’usos comercials, de Salou, tramès 
rgt"nÓClwpvcogpv."gp"eqornkogpv"fg"nÓceqtf"fÓcrtqxcek„"fgÝpkvkxc"fg"nc"Eqokuuk„"
Territorial d’Urbanisme de Tarragona de data 4 de maig de 2006.

Ï4" Rwdnkect"cswguv"ceqtf."gn"fÓcrtqxcek„"fgÝpkvkxc"fg"fcvc"6"fg"ocki"fg"4228."k"ngu"
normes urbanístiques corresponents al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c 
a l’efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l’article 100 del Text refós 
fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog."crtqxcv"rgn"Fgetgv"ngikuncvkw"314227."fg"48"fg"lwnkqn0

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 4 de maig de 2006

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

Ï3" Crtqxct"fgÝpkvkxcogpv"nc"oqfkÝecek„"rwpvwcn"fgn"Rnc"fÓqtfgpcek„"wtdcp‡uvkec"
municipal referent a la Clau 15 d’usos comercials, de Salou, promoguda i tramesa 
per l’Ajuntament, suspenent-ne l’executivitat i publicació al Fkctk"QÝekcn"fg"nc"
Generalitat de Catalunya"Ýpu"swg."okvlcp›cpv"wp"vgzv"tgh„u."swg"gu"rtgugpvct§"rgt"
vtkrnkecv."xgtkÝecv"rgt"nÓ”ticp"swg"jc"cvqticv"nÓcrtqxcek„"rtqxkukqpcn."k"fknkigpekcv."
s’incorpori la prescripció següent:
Ecnft§"oqfkÝect"gn"tgfcevcv"fg"nÓctvkewncv"gp"gn"ugpvkv"fÓkpfkect"swg"nÓ¿u"eqorng-

ogpvctk"fÓjcdkvcvig"pqofiu"gu"rqft§"cfogvtg."gp"rncpvc"rku."eqo"cppgz"c"nÓcevkxkvcv"
principal i només en les situacions preexistents, ja consolidades, mai com a nova 
implantació.

Ï4" Kpfkect"c"nÓclwpvcogpv"swg"gn"vgzv"tgh„u"kpenqwt§"gn"vgzv"fg"ngu"pqtogu"wtdc-
p‡uvkswgu"k"gnu"rn§pqnu"fÓqtfgpcek„"gp"uwrqtv"kphqto§vke"k"gp"hqtocv"fg"vtcevcogpv"
de textos, en compliment de l’article 7 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel 
swcn"uÓcrtqxc"gn"Tgincogpv"rctekcn"fg"nc"nngk"414224."fg"36"fg"oct›."fÓwtdcpkuog."
desenvolupat per l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen 
gnu"tgswgtkogpvu"vflepkeu"fg"nc"rtgugpvcek„."gp"uwrqtv"kphqto§vke."fg"ngu"pqtogu"
wtdcp‡uvkswgu"fg"ngu"Ýiwtgu"fg"rncpglcogpv"wtdcp‡uvke"cnu"”ticpu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
fg"Ecvcnwp{c"eqorgvgpvu"rgt"c"nc"ugxc"crtqxcek„"fgÝpkvkxc0

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Eqpvtc"gnu"ceqtfu"cpvgtkqtu."swg"pq"rqugp"Ý"c"nc"xkc"cfokpkuvtcvkxc."gu"rqv"kpvgt-
rquct"tgewtu"fÓcn›cfc."fg"eqphqtokvcv"cod"gn"swg"rtgxgwgp"gnu"ctvkengu"32903."336"k"
337"fg"nc"Nngk"5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."fg"tfliko"lwt‡fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"
r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."oqfkÝecfc"rgt"nc"Nngk"613;;;."fg"35"
de gener, davant el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, en el termini 
fÓwp"ogu"c"eqorvct"fgu"fg"nÓgpfgo§"fg"nc"rwdnkecek„"fÓcswguv"Gfkevg"cn"FQIE0"Gn"
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	SLT/3793/2007, de 29 de novembre, per la qual s’adjudica un lloc vacant de cap de secció de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (convocatòria CJ-Verge de la Cinta-01).
	RESOLUCIÓ
	SLT/3794/2007, de 22 de novembre, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal corresponent a la convocatòria per a la provisió de llocs vacants de cap de servei als serveis jerarquitzats de les institucions sanitàries de la Seguretat Soci
	al (convocatòria CJ-Dr. Josep Trueta-01/07).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/3784/2007, de 4 de desembre, d’adaptació de nomenaments de determinats càrrecs de comandament a la nova estructura de la Secretaria d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3787/2007, de 4 de desembre, de cessament de determinats càrrecs de comandament i llocs singulars del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	de 30 de novembre de 2007, per la qual es nomena professor titular d’universitat de l’àrea de coneixement d’Enginyeria del Terreny el senyor Marcel Hürlimann Ziegler.
	RESOLUCIÓ
	de 30 de novembre de 2007, per la qual es nomena Catedràtic d’Universitat de l’àrea de coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors el senyor Jaime María Delgado Merce.
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	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 8 de novembre de 2007, pel qual se cita a termini els possibles interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 429/2007, interposat pel senyor Enric Alsina Illa, en representació del Col·lectiu Autònom de Treballadors-Mossos d’Esquadra (CAT-ME)
	.
	EDICTE
	de 23 de novembre de 2007, de notificació de la proposta de resolució d’un expedient sancionador.
	EDICTE
	de 23 de novembre de 2007, de notificació de la resolució mitjançant la qual es posa fi a un expedient sancionador.
	EDICTE
	de 23 de novembre de 2007, de notificació de l’acord d’iniciació i plec de càrrecs d’un expedient sancionador.
	EDICTE
	de 23 de novembre de 2007, de notificació de l’acord d’iniciació i plec de càrrecs d’un expedient sancionador.
	EDICTE
	de 3 de desembre de 2007, de notificació d’una proposta de resolució de l’expedient sancionador ES-23/2007.
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	de 3 de desembre de 2007, de notificació de la proposta de resolució de l’expedient sancionador ES-50/2007.
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	de 3 de desembre de 2007, pel qual es notifica la proposta de resolució dictada en l’expedient sancionador núm. DSJ-16/07.
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	de 3 de desembre de 2007, de notificació de l’acord d’iniciació i el plec de càrrecs de l’expedient sancionador ES-41/2007.
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	de 3 de desembre de 2007, de notificació de l’acord d’inici i plec de càrrecs d’un expedient sancionador.
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	EDICTE
	de 3 de desembre de 2007, de notificació de l’acord d’iniciació i plec de càrrecs d’un expedient sancionador.
	EDICTE
	de 3 de desembre de 2007, de notificació de l’acord d’iniciació i el plec de càrrecs de l’expedient sancionador ES-47/2007.
	EDICTE
	de 3 de desembre de 2007, de notificació de la proposta de resolució de l’expedient sancionador ES-52/2007.
	EDICTE
	de 3 de desembre de 2007, de notificació de l’acord d’iniciació i el plec de càrrecs de l’expedient sancionador ES-59/2007.
	EDICTE
	de 18 de desembre de 2007, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre que regula la variant de la loteria Binjocs que es comercialitza amb els noms “Espai Bingo” i “Esports Bar”.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud de reconeixement d’utilitat pública, autorització administrativa i aprovació del projecte per al subministrament i la distribució de gas natural al terme municipal de Fontcoberta (exp. 34874/2007-G).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de consultoria i assistència.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	EDICTE
	de 4 de desembre de 2007, sobre una resolució referent al pagament d’indemnitzacions reconegudes al projecte de reparcel·lació d’un pla parcial al terme municipal de Figueres.
	EDICTE
	de 4 de desembre de 2007, sobre una resolució adoptada pel director de l’Institut Català del Sòl referent a la liquidació de les Quotes 0 i 1 del Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Avinguda Costa Brava, del terme municipal de Figueres.
	EDICTE
	de 5 de desembre de 2007, sobre un tràmit d’audiència als senyors Enric Garnatcha Aumet i Laarbi el Gharbaoui referent al pagament d’una indemnització reconeguda al Projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Avinguda Costa Brava, del terme municipal de Fi
	gueres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes d’obra mitjançant concurs per procediment obert.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	COMISSIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA
	GRATUÏTA DE BARCELONA
	EDICTE
	de 5 de desembre de 2007, de notificació de resolucions.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	EDICTE
	de 28 de novembre de 2007, de notificació de la Resolució de 23 d’octubre de 2007, del director dels Serveis Territorials a Barcelona I-ciutat, relativa a l’escolarització de l’alumna Raquel Quintana Toledo.
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions definitives de contractes.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ANUNCI
	de concurs públic per a la contractació d’un servei (G935 N08/016).
	ANUNCI
	de concurs públic per a la contractació d’un servei (G935 N08/015).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 30 de novembre, de notificació d’un acte administratiu.
	EDICTE
	de 30 de novembre de 2007, de notificació d’un acte administratiu (exp. 0504307/2007).
	EDICTE
	de 30 de novembre de 2007, de notificació d’un acte administratiu (exp. 191/07 STB).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ANUNCI
	de concurs públic per a la contractació d’un subministrament.
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	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 19 de novembre de 2007, de notificació d’acords d’expedients sancionadors.
	EDICTE
	de 30 de novembre de 2007, de notificació de diverses resolucions d’expedients en matèria d’habitatge.
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental del Projecte i Estudi d’impacte ambiental per a la instal·lació d’un escorxador promoguda per l’empresa Pavo y Derivados, SA (PADESA), al terme municipal d’Amposta (EA20060031).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat d’explotació porcina d’engreix i bovina de carn al terme municipal de Santa Maria de Merlès (BAAD070315).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 18 de desembre de 2007, pel qual es notifiquen actes administratius dictats en expedients sancionadors (SN2006000505).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2002000208).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2007001468).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2007001645).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2003002986).
	ADIGSA, EMPRESA PÚBLICA
	EDICTE
	de 29 de novembre de 2007, de notificació referent al contracte d’arrendament d’un habitatge propietat d’Adigsa, Empresa Pública (08-10001-0022).
	EDICTE
	de 29 de novembre de 2007, pel qual es notifica la finalització d’una relació contractual (08-9320-0027).
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	ANUNCI
	de licitació del concurs públic per a l’adjudicació de diferents concessions del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.
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	RESOLUCIÓ
	de 13 de desembre de 2007, per la qual s’anuncia concurs públic per a l’execució de les obres 2761/2007-Climatització de la torre i espina B7 senars a la 1a planta de la Facultat de Lletres.
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	de 27 de novembre de 2007, per la qual es fa públic, conforme a l’establert a l’article 93.2 del text refós del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, de la llei de contractes de les administracions públiques, l’adjudicació d’un contracte d’obres.
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	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Badalona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 24/2007).
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