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Disposicions

EDICTE

d’11 de juliol de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona referent al municipi de Salou.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 24 de abril 
de 2008, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2008 / 031643 / T
Modiicació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal referent al canvi 
de classiicació de la inca situada a l’Avda. Jordi Cartanyà -Camí del Racó- a la 
urbanització Mirador de Salou, al terme municipal de Salou

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

—1 Aprovar deinitivament la modiicació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal referent al canvi de classiicació de la inca situada a l’avda. Jordi Car-
tanyà -Camí del Racó- a la urbanització Mirador de Salou, de Salou, promoguda i 
tramesa per l’Ajuntament amb la incorporació d’oici de la prescripció derivada de 
l’informe emès per l’arqueòloga territorial del Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació.

—2 Publicar aquest acord, i si s’escau les normes urbanístiques corresponents, 
al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva executivitat 
immediata, tal com indica l’article 100 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra l’acord anterior, que no posa i 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 administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, modiicada per la Llei 4/1999, de 13 
de gener, davant el conseller de Política Territorial 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 notiicat la 
resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via contenciosa administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 
del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, als locals de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, carrer 
Anselm Clavé, 1 ‘Casa Gasset’.

Tarragona, 11 de juliol de 2008

SÍLVIA CAIRE GARCIA

Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona

(08.193.130)
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Disposicions

EDICTE

de 15 de juliol de 2008, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona referents a diversos municipis.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 22 de maig 
de 2008, va adoptar, entre altres, els acords següents:

Aprovar, de conformitat amb el procediment establert a l’article 48 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
els expedients de sol·licitud de construccions i instal·lacions en sòl no urbanitzable 
que es detallen a continuació:

Exp.: 2008 / 031547 / T
Ampliació de la instal·lació de premoliner a la fàbrica de l’Arboç, ubicada al 

polígon 7 parcel·la 84, , al terme municipal de L’Arboç, promoguda per OMYA 
CLARIANA, S.L..

Exp.: 2007 / 026729 / T
Projecte d’obra nova i legalització de l’existent per a l’activitat de nucli zoològic 

per a la cria de gossos al polígon 5, parcel·la 60, al terme municipal de Montbrió 
del Camp, promoguda per Cristina Mejías Farras.

Exp.: 2008 / 032151 / T
Instal·lació solar fotovoltaica de 73,5 kWp de potència, connectada a la xarxa 

elèctrica, a la inca del polígon 12, parcel·la 24, al terme municipal de Riudoms, 
promoguda per Miquel Tem Funtanet.

Exp.: 2008 / 032360 / T
Instal·lació solar fotovoltaica de 3 MW de potència, connectada a la xarxa elèctrica 

ubicada a la parcel·la 51 del polígon 5, al terme municipal de Vinyols i els Arcs, 
promoguda per HUELAMO RENOVABLES SL.

Denegar, de conformitat amb el procediment establert a l’article 48 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
els expedients de sol·licitud de construccions i instal·lacions en sòl no urbanitzable 
que es detallen a continuació:

Exp. : 2008 / 030409 / T
Canvi d’ús d’un magatzem agrícola en un habitatge destinat a vivenda habitual 

a la partida La Pallissa de Magrinyà al polígon 8, parcel·la 14, al terme municipal 
de La Riera de Gaià, promogut per Pallissa de Magrinyà, S.L.

Contra els acords anteriors, que no posen i 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 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modiicada 
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, davant el conseller de Política Territorial 
i Obres Públiques, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
publicació d’aquest edicte al Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya. 
El recurs s’entendrà desestimat si passen tres mesos sense que s’hagi dictat i 
notiicat la resolució expressa i quedarà, aleshores, oberta la via contenciosa 
administrativa.

L’expedient restarà, per a la consulta i la informació que preveu l’article 101 
del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, als locals de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, carrer 
Anselm Clavé, 1 ‘Casa Gasset’.
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