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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"46"fg"ocki"
de 2007, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2007 / 027011 / T
oqfkÝecek„"rwpvwcn"fgn"Rnc"fÓqtfgpcek„"wtdcp‡uvkec"owpkekrcn"tghgtgpv"cn"n‡okv"fgn"
RCWU/37"*Oktcfqt"fg"Ucnqw+."cn"vgtog"owpkekrcn"fg"Ucnqw

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"
municipal referent al límit del PAU S-15 ( Mirador de Salou), de Salou, promoguda 
k"vtcoguc"rgt"nÓClwpvcogpv"cod"nÓguogpc"fÓqÝek"fg"nc"rtguetkrek„"ugi¯gpv<
Gu"hc"eqpuvct"c"nc"rctv"it§Ýec"fgn"fqewogpv"nc"swcnkÝecek„"wtdcp‡uvkec"fgn"uqnct"

que s’exclou del PAU S-15.

—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, 12 de desembre de 2007

SÍLVIA CAIRE GARCIA

Ugetgv§tkc"fg"nc"Eqokuuk„
Territorial d’ Urbanisme de Tarragona
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ANNEX
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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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	TRE/3800/2007, de 14 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per a l’any 2007 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Leventon, SAU (codi de conveni núm. 0813142).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3801/2007, de 18 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa DSM Resins España, SA, per a l’any 2007 (codi de conveni núm. 0809481).
	RESOLUCIÓ
	TRE/3802/2007, de 19 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de revisió salarial per al període 1.10.2007-30.9.2008 del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Institut Químic de Sarrià, Centre d’Ensenyament Tècnic 
	Superior Fundació Privada (codi de conveni núm. 0800552).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ORDRE
	MAH/483/2007, de 4 de desembre, per la qual es declara refugi de fauna salvatge la finca Can Canals, situada al terme municipal de Cabrera d’Anoia.
	ACORD
	GOV/127/2007, de 6 de novembre, sobre la declaració d’ocupació urgent dels béns i els drets afectats pel Projecte de traçat d’interconnexió de les xarxes d’abastament del Maresme Nord i d’ATLL. Tram Canet de Mar - Santa Susanna.
	RESOLUCIÓ
	MAH/3786/2007, de 30 de novembre, per la qual s’aprova l’atermenament parcial del camí ramader classificat anomenat Cordel del Mar, entre els paratges Punta Pinyana, al terme municipal de l’Ampolla, i Cap Roig, al terme municipal del Perelló.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/3796/2007, de 14 de desembre, de convocatòria de procés selectiu, mitjançant promoció interna, per cobrir 200 places de la categoria de bomber/a de primera de l’escala tècnica del cos de bombers de la Generalitat (número de registre de convocatòria 71
	/07).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/3795/2007, de 14 de desembre, per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació dels aspirants en els processos selectius que es realitzin durant l’any 2008 per a l’ingrés a la funció pública de la General
	itat.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/3788/2007, de 3 de desembre, de cessament del senyor Carles Pla Poveda com a subdirector de Gestió de Personal i Assumptes Jurídics de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron dependent de l’Institut Català de la Salut.
	RESOLUCIÓ
	SLT/3789/2007, de 3 de desembre, d’adjudicació del lloc de subdirector de Relacions Laborals de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (convocatòria CH-2007/02).
	RESOLUCIÓ
	SLT/3790/2007, de 28 de novembre, per la qual es convoca concurs de mobilitat voluntària de places de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria professional de zelador de l’Institut Català de la Salut (núm. de registre de la convocatòria MV-
	Zelador-2007).
	RESOLUCIÓ
	SLT/3791/2007, de 28 de novembre, per la qual es convoca concurs de mobilitat voluntària de places de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria professional d’administratiu de l’Institut Català de la Salut (núm. de registre de la convocatòri
	a MV-Administratiu-2007).
	RESOLUCIÓ
	SLT/3792/2007, de 29 de novembre, per la qual s’adjudiquen llocs vacants de personal estatutari facultatiu especialista de les institucions hospitalàries de l’Institut Català de la Salut (convocatòria EJ-2/2006).
	RESOLUCIÓ
	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.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	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.
	EDICTE
	de 3 de desembre de 2007, de notificació de la proposta de resolució de l’expedient sancionador ES-49/2007.
	EDICTE
	de 3 de desembre de 2007, de notificació de la proposta de resolució de l’expedient sancionador ES-50/2007.
	EDICTE
	de 3 de desembre de 2007, pel qual es notifica la proposta de resolució dictada en l’expedient sancionador núm. DSJ-16/07.
	EDICTE
	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.
	EDICTE
	de 3 de desembre de 2007, de notificació de l’acord d’inici i plec de càrrecs d’un expedient sancionador.
	EDICTE
	de 3 de desembre de 2007, de notificació de la resolució mitjançant la qual es declara la caducitat d’un expedient sancionador.
	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.
	DEPARTAMENT
	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).
	CONSELL AUDIOVISUALDE CATALUNYA
	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.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	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.
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	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.
	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	3681/2007, d’11 de desembre per la qual s’anuncia un concurs de subministrament.
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	de 3 de desembre de 2007, per la qual s’anuncia l’adjudicació d’una obra.
	UNIVERSITAT DE GIRONA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la contractació d’un subministrament.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la contractació d’un subministrament.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la contractació d’un subministrament.
	DIVERSOS
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	FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE CIÈNCIES FOTÒNIQUES
	de l’Institut Català d’Investigació Química, sobre licitació d’un contracte de subministrament.
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	DE JUSTÍCIA
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Badalona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 24/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Girona, sobre procediment de jurisdicció voluntària (exp. 852/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 721/2005).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre procediment de divorci contenciós (exp. 615/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Cornellà de Llobregat, sobre actuacions de judici verbal de desnonament (exp. 340/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Blanes, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 422/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre procediment de guarda i custòdia (exp. 751/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 404/2007).
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	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 424/2006).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 2 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 645/2006).
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