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disposicions

EDICTE

de 18 de maig de 2009, 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 12 de març 
de 2009, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2009 / 035752 / T
Modiicació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal referent a l’ajust 
de l’àmbit de la PAU-CS.07 al límit de la propietat Bosc Taurana, al terme muni-
cipal de Salou

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

—1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal referent a l’ajust de l’àmbit del PAU-CS.07 al límit de la propietat Bosc 
Taurana, de Salou, promoguda i tramesa per l’Ajuntament amb l’esmena d’ofici del 
redactat de l’article 266.

—2 Publicar aquest acord, i les normes urbanístiques corresponents, al Diari 
Oficial 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 fi 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, modificada 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 notificat 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, 18 de maig de 2009

SÍLVIA CAIRE GARCIA

Secretària de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Tarragona
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ANNEX

Normes urbanístiques de Modiicació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal referent a l’ajust de 
l’àmbit de la PAU-CS.07 al límit de la propietat Bosc Taurana, de Salou
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	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
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	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/268/2009, de 26 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al foment de sistemes de producció de races ramaderes autòctones en règim extensiu, i es convoquen els corresponents a 2009.
	ORDRE
	AAR/269/2009, de 25 de maig, per la qual s’obre el termini per a la sol·licitud de regularització obligatòria de plantacions il·legals de vinya anteriors a l’1 de setembre de 1998.
	ORDRE
	AAR/270/2009, de 22 de maig, per la qual es convoquen els premis per a la ràpida detecció del míldiu de la vinya corresponents a l’any 2009.
	ORDRE
	AAR/271/2009, de 21 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons europeu de la pesca i es convoquen els corresponents a l’any 2010.
	ORDRE
	AAR/273/2009, de 27 de maig, de modificació de l’Ordre AAR/49/2009, de 17 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d’explotació i es convoquen els corresponents a l’any 2009.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/4228/2008, de 23 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Cespa, SA (serveis de recollida d’escombraries, recollida orgànica, recollida selectiva, voluminosos, deixalleria mòbil i n
	eteja viària de Cerdanyola del Vallès), per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0806231).
	RESOLUCIÓ
	TRE/4229/2008, d’11 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de Consell Comarcal d’Osona per als anys 2008-2011 (codi de conveni núm. 0813652).
	RESOLUCIÓ
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	D’INNOVACIÓ,
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	AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
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	RESOLUCIÓ
	IUE/1487/2009, de 12 de maig, per la qual s’aproven les bases i es fa pública la convocatòria d’ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats o dels centres d’estudis superiors d’ensenyaments artístics 
	de Catalunya per al curs 2009-2010 (MOBINT).
	CENTRE D’INNOVACIÓ
	I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
	RESOLUCIÓ
	IUE/1481/2009, de 12 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar els projectes i les activitats de valorització de tecnologia dutes a terme per entitats oferents de tecnologia i s’obre la 
	convocatòria per a l’any 2009.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ACORD
	GOV/82/2009, de 28 d’abril, pel qual s’aprova la despesa per a l’exercici 2009 del Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2008-2011.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ORDRE
	MAH/265/2009, de 8 d’abril, per la qual es deroga l’Ordre MAH/596/2006, de 20 de novembre, per la qual s’estableix la relació de materials de base per a la producció de materials forestals de reproducció de categoria identificada a Catalunya.
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	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
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	IRP/1489/2009, de 19 de maig, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de comandament de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/1483/2009, de 13 de maig, d’adjudicació de les places vacants de la categoria professional d’auxiliar d’infermeria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona i 
	Hospital de Viladecans, corresponents a la fase de concurs oposició de la convocatòria H.Barcelona-aux.inf-2007.
	RESOLUCIÓ
	SLT/1485/2009, de 12 de maig, per la qual s’adjudica una plaça vacant de personal facultatiu especialista estatutari de les institucions hospitalàries de l’Institut Català de la Salut, corresponent a la fase de concurs de mobilitat voluntària de la convoc
	atòria MVFE-1/2007.
	RESOLUCIÓ
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	EDICTE
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	ANUNCI
	dels Serveis Territorials del Departament d’Economia i Finances, d’informació pública sobre l’autorització administrativa, l’aprovació del projecte executiu i la declaració d’utilitat pública d’una instal·lació elèctrica (exp. 00045367/06, ref. A-10230-RL
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	ANUNCI
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	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
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	de 21 de maig de 2009, pel qual es notifica la resolució d’incoació d’un expedient disciplinari al senyor Mikel García Sánchez-Guzman.
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	de 21 de maig de 2009, pel qual es notifica el plec de càrrecs formulat en la tramitació de l’expedient disciplinari incoat per resolució de 18 de febrer de 2009 al senyor Fernando Cruz Fernández.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una adjudicació definitiva d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 8 de maig de 2009, de notificació d’un acte administratiu (exp. 222/08 SRB).
	SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
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	de concurs públic per a la contractació d’una obra.
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	DE TREBALL
	EDICTE
	de 8 de maig de 2009, de notificació del requeriment de documentació a l’expedient 39-74-2009, de promoció de l’ocupació autònoma.
	EDICTE
	de 8 de maig de 2009, de notificació d’una resolució de subvenció per a la promoció de l’ocupació autònoma (exp. 156-74-2008).
	EDICTE
	d’11 de maig de 2009, de notificació del requeriment de documentació de la societat cooperativa Constructora General del Garraf-Penedès, SCCL, amb BN 9091.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la modificació dels Estatuts de l’organització sindical denominada Sindicat de Policies de Catalunya –SPC-.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la modificació dels Estatuts de l’organització sindical denominada Federació Unió de Músics de Catalunya.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la modificació dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Gremio de Ortésicos y Protésicos de Cataluña.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Associació Catalana de Centres d’Idiomes.
	ANUNCI
	pel qual es notifica la suspensió del procediment administratiu sancionador en matèria laboral, de salut i prevenció de riscos a les Terres de l’Ebre.
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	S-AA-00263-P3).
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat de la Cubeta d’Abrera (ref. EC-02/00061).
	ANUNCI
	d’informació pública (exp. UDPH2007003455).
	ANUNCI
	d’informació pública (exp. UDPH2007002944).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2009000323).
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