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EDICTE
de 12 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"34"fg"lwnkqn"
de 2007, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2007 / 027319 / T
OqfkÝecek„"rwpvwcn"fgn"Rnc"fÓqtfgpcek„"wtdcp‡uvkec"owpkekrcn"tghgtgpv"c"nc"tgevk/
Ýecek„"fg"nÓcnkpgcek„"fgn"ecttgt"Dque"Itcp"*§odkv"RCW/EU026"k"RCW/EU027"K"¥X+."
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"RQWO"tghgtgpv"c"nc"tgevk-
Ýecek„"fg"nÓcnkpgcek„"fgn"ecttgt"Dque"Itcp"*"§odkv"RCW/EU026"k"RCW"EU027"K"¥X+."
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"nÓctvkeng323"fgn"
Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog"crtqxcv"rgn"Fgetgv"ngikuncvkw"314227."fg"48"fg"lw-
liol, als locals de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, carrer Anselm 
Clavé, 1 ‘Casa Gasset’.

Tarragona, 12 de desembre de 2007

SÍLVIA CAIRE GARCIA

Ugetgv§tkc"fg"nc"Eqokuuk„
Territorial d’ Urbanisme de Tarragona
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ANNEX

Pqtogu"wtdcp‡uvkswgu"fg"oqfkÝecek„"rwpvwcn"fgn"Rnc"fÓqtfgpcek„"wtdcp‡uvkec"owpkekrcn"tghgtgpv" 
c"nc"tgevkÝecek„"fg"nÓcnkpgcek„"fgn"ecttgt"Dque"Itcp"*§odkv"RCW/EU026"k"RCW/EU027"K"¥X+."fg"Ucnqw0"

"

" 3

PQTOGU" WTDCPëUVKSWGU" FG" OQFKHKECEKï" RWPVWCN" FGN"
RNC" F)QTFGPCEKï" WTDCPëUVKEC" OWPKEKRCN" TGHGTGPV" C"
NC"TGEVKHKECEKï"FG"N)CNKPGCEKï"FGN"ECTTGT"DQUE"ITCP"
*ÉODKV"RCW/EU026"K"RCW/EU027"K"¥X+."FG"UCNQW0""
"
Ctv0"485"Rqn‡iqp"fÓcevwcek„"wtdcp‡uvkec."RCW/"EU0"26""

"

Ukvwcek„"<" E1"fgn"Dque"Itcp"Î"E1"fgn"Equeqnn"""""

¥qpc"Guvkxcn""

Rqn‡iqp"cod"nc"eqpfkek„"fg"u”n"wtd§"pq"eqpuqnkfcv0"

"

30"Uwrgth‡ekg"crtqzkocfc"fg"nÓ§odkv<"" 5045:.3:"o4"" 322'"

"

UñN"RòDNKE"

40"Uwrgth‡ekg"fg"eguuk„"fg"xkcnu<"" 46:.6:"o4"" 9.89"'"

50"Uwrgth‡ekg"fg"eguuk„"fÓwuqu"k"fqvcekqpu<" "

¥qpc"xgtfc<":66.65"o4"48.2:"'"

Gswkrcogpvu<" ///o4"" ///'"

Cnvtgu<" ///o4"" ///'" " " "

"

60"Uwrgth‡ekg"vqvcn"fg"eguuk„<" ///o4"" ///'" " 302;4.;3"o)""55.97""'"

"

UñN"RTKXCV"

70"Uwrgth‡ekg"fÓ¿u"rtkxcv"gfkhkecdng<" ""40367.49"o4"88.47"'"

80"Gfkhkecdknkvcv"dtwvc"o§zkoc<" 2.59"o41o4"

90"Cn›cfc"tgiwncfqtc"o§zkoc<" RD-3"

:0"Qewrcek„"pgvc"o§zkoc<" 52'"

;0"òu"Rtkpekrcn"cfoflu<" Jcd0"Wpkhcoknkct"

320"Fgpukvcv"dtwvc"o§zkoc<" ;"jcd"1Jc"

330"Uwrgth‡ekg"o‡pkoc"fg"rctegnánc<" 922"o4""

340"Ukuvgoc"fÓcevwcek„"fg"tgrctegnáncek„"gp"nc"oqfcnkvcv"fg"eqorgpucek„"d§ukec"

350"Qdlgevkwu<"

/" Eguuk„" fg" vgttgp{" rgt" ¦qpc" xgtfc" k" rgt" nÓcornkcek„" fgn" ecttgt" fgn" Equeqnn." k"

tgiwnctkv¦cek„"fgn"uqnct0"

"

"

"
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"
"

" 4

"

360"Qdugtxcekqpu<"

/" Rgt"nc"tguvc"fg"rct§ogvtgu"pq"fghkpkvu."ugt§"fÓcrnkecek„"nc"encw"34e3"1T0"

/" Gp"eqornkogpv"fg"nÓcrctvcv"40:07"fg"nÓceqtf"fg"nc"EVWV"fg"43"fg"ocki"fg"4225"

tghgtgpv"cn"RQWO"gu"hc"nc"rtgxkuk„"fÓwpc"eguuk„"gp"eqpegrvg"fÓgurcku"nnkwtgu"gp"

rtqrqtek„"c"wp"52'"fgn"u”n"swg"guvcxc"swcnkhkecv"fg"xgtf"rtkxcv"q"gswkrcogpv"

rtkxcv"cn"RI/;40"

/" RI/;4"§odkv"swcnkhkecv"eqo"gswkrcogpv"rtkxcv."encw";e"uwrgth‡ekg"40;;:"o40"

52'"uqdtg"40;;:"o4"?":;;"o4"

"

Ctv0"486"Rqn‡iqp"fÓcevwcek„"wtdcp‡uvkec."RCW/"EU0"27""

"

Ukvwcek„<"" E1"fgn"Equeqnn"Î"E1"fgn"Hqpqnn"

" " ¥qpc"Guvkxcn"

Rqn‡iqp"cod"nc"eqpfkek„"fg"u”n"wtd§"pq"eqpuqnkfcv0"

"

30"Uwrgth‡ekg"crtqzkocfc"fg"nÓ§odkv<"" 60338.:9"o4"" 322'"

"

UñN"RòDNKE"

"

40"Uwrgth‡ekg"fg"eguuk„"fg"xkcnu<"" 499.3:"o4"" 8.95"'"

50"Uwrgth‡ekg"fg"eguuk„"fÓwuqu"k"fqvcekqpu<" "

¥qpc"xgtfc<":92.24"o4"43.35"'"

Gswkrcogpvu<" ///o4"" ///'"

Cnvtgu<" ///o4"" ///'" " " "

60"Uwrgth‡ekg"vqvcn"fg"eguuk„<" 30369.42"o4""49.:9'"

"

UñN"RTKXCV"

"

70"Uwrgth‡ekg"fÓ¿u"rtkxcv"gfkhkecdng<" 40;8;.89"o4"94.35"'"

80"Gfkhkecdknkvcv"dtwvc"o§zkoc<" 2.59"o)1o4"

90"Cn›cfc"tgiwncfqtc"o§zkoc<" RD-3""

:0"Qewrcek„"pgvc"o§zkoc<" 52'"

;0"òu"Rtkpekrcn"cfoflu<" Jcd0"Wpkhcoknkct"

320"Fgpukvcv"dtwvc"o§zkoc<" ;"jcd1Jc"

330"Uwrgth‡ekg"o‡pkoc"fg"rctegnánc<" 922"o4""

340"Ukuvgoc"fÓcevwcek„"fg"tgrctegnáncek„"gp"nc"oqfcnkvcv"fg"eqorgpucek„"d§ukec"
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"
"

" 5

"

350"Qdlgevkwu<"

/" Eguuk„" fg" vgttgp{" rgt" ¦qpc" xgtfc" k" rgt" nÓcornkcek„" fgn" ecttgt" fgn" Equeqnn." k"

tgiwnctkv¦cek„"fgn"uqnct0"

"

360"Qdugtxcekqpu<"

/" Rgt"nc"tguvc"fg"rct§ogvtgu"pq"fghkpkvu"ugt§"fÓcrnkecek„"nc"encw"34e31T0"

/" Gp"eqornkogpv"fg"nÓcrctvcv"40:07"fg"nÓceqtf"fg"nc"EVWV"fg"43"fg"ocki"fg"4225"

tghgtgpv"cn"RQWO"gu"hc"nc"rtgekuk„"fÓwpc"eguuk„"wp"eqpegrvg"fÓgurcku"nnkwtgu"gp"

rtqrqtek„"c"wp"42'"fgn"u”n"swg"guvcxc"swcnkhkecv"fg"xgtf"rtkxcv"q"gswkrcogpv"

rtkxcv"cn"RI/;40"

/" RI/;4"§odkv"swcnkhkecv"eqo"gswkrcogpv"rtkxcv."encw";e0"Uwrgth‡ekg"40937"o4"

52'"uqdtg"40937"o4"?":37"o4"

"

(07.346.017)
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KPUVKVWV"ECVCNÉ
FG"NGU"KPFòUVTKGU"EWNVWTCNU

RESOLUCIÓ
EOE159:714229."fg"34"fg"fgugodtg."rgt"nc"swcn"gu"oqfkÝec"nc"fqvcek„"rtguuw/
rquv§tkc"fg"nc"eqpxqecv”tkc"rgt"c"nc"eqpeguuk„"fg"uwdxgpekqpu"rgt"c"nc"rtqfweek„"
k"fkhwuk„"fg"nnctiogvtcvigu"ekpgocvqit§Ýeu"k"fg"rtqfweekqpu"gp"itcp"hqtocv"gp"
versió original catalana.

Per la Resolució CMC/1787/2007, d’11 de juny (DOGC núm. 4907, de 19.6.2007), 
s’obre convocatòria per a la concessió de subvencions per a la producció i difusió de 
nnctiogvtcvigu"ekpgocvqit§Ýeu"k"fg"rtqfweekqpu"gp"itcp"hqtocv"gp"xgtuk„"qtkikpcn"
catalana;

NÓcrctvcv"5"fg"nc"Tguqnwek„"guogpvcfc"rtgxgw"wpc"fqvcek„"fg"9720222.22"fÓgwtqu."
cod"e§ttge"c"nc"rctvkfc"69202223"fgn"rtguuwrquv"fg"nÓKpuvkvwv"Ecvcn§"fg"ngu"Kpf¿uvtkgu"
Ewnvwtcnu"rgt"c"nÓcp{"42290"Cn"ocvgkz"crctvcv"5"uÓguvcdngkz"swg"nc"fqvcek„"o§zkoc"
rtgxkuvc"rqft§"ugt"cornkcfc"gp"hwpek„"fg"ngu"uqnánkekvwfu"tgdwfgu"k"fg"ngu"fkurqpk-
dknkvcvu"rtguuwrquv§tkgu=

Xkuvc"nc"rtqrquvc"fg"oqfkÝecek„"fg"nc"fqvcek„"kpkekcnogpv"rtgxkuvc"gp"gn"ugpvkv"
fÓcwiogpvct/nc"gp"4720222.22."cod"e§ttge"c"nc"rctvkfc"69202223"fgn"rtguuwrquv"fg"
nÓKpuvkvwv"Ecvcn§"fg"ngu"Kpf¿uvtkgu"Ewnvwtcnu"rgt"c"nÓcp{"4229.

RESOLC:

OqfkÝect"nc"fqvcek„"rtguuwrquv§tkc"fg"nc"eqpxqecv”tkc"rgt"c"nc"eqpeguuk„"fg"
uwdxgpekqpu"rgt"c"nc"rtqfweek„"k"fkhwuk„"fg"nnctiogvtcvigu"ekpgocvqit§Ýeu"k"fg"
rtqfweekqpu"gp"itcp"hqtocv"gp"xgtuk„"qtkikpcn"ecvcncpc."swg"swgfc"Ýzcfc"gp"wp"
o§zko"fÓ302220222.22"fÓgwtqu."cod"e§ttge"c"nc"rctvkfc"69202223"fgn"rtguuwrquv"fg"
nÓKpuvkvwv"Ecvcn§"fg"ngu"Kpf¿uvtkgu"Ewnvwtcnu"rgt"c"nÓcp{"42290

Barcelona, 12 de desembre de 2007

ANTONI LLADÓ GOMÀ-CAMPS

Director

(07.345.109)

*
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	EDICTE
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	de 5 de desembre de 2007, de notificació de resolucions.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	EDICTE
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