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Disposicions

EDICTE

de 9 de febrer de 2010, 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 01 de octubre 
de 2009, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2009 / 037781 / T
Modiicació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal referent a les orde-
nances urbanístiques del POUM per tal d’adequar-les al codi tècnic de l’ediicació, 
al terme municipal 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 les ordenances urbanístiques del POUM per tal d’adequar-les 
al codi tècnic de l’edificació, de Salou, promogut i tramès per l’Ajuntament.

—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, 9 de febrer de 2010

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 les ordenances 
urbanístiques del POUM per tal d’adequar-les al codi tècnic de l’ediicació, al terme municipal de Salou
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	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ACORD
	GOV/19/2010, de 9 de febrer, pel qual s’autoritza l’Institut Català de Finances Holding, SAU a constituir la societat gestora d’entitats de capital risc Institut Català de Finances Capital, SGECR SAU.
	RESOLUCIÓ
	ECF/3915/2009, de 17 de desembre, per la qual s’atorga a l’empresa Iberenova Promociones, SAU, l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte executiu de la torre de mesurament de vent Alcarràs 1, al terme municipal d’Alcarràs.
	RESOLUCIÓ
	ECF/3916/2009, de 17 de desembre, per la qual s’atorga a l’empresa Iberenova Promociones, SAU, l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte executiu de la torre de mesurament de vent La Sort de Vencills, al terme municipal d’Almatret.
	RESOLUCIÓ
	ECF/3917/2009, de 17 de desembre, per la qual s’atorga a l’empresa Iberenova Promociones, SAU, l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte executiu de la torre de mesurament de vent Tossal del Massa, al terme municipal del Vilosell.
	RESOLUCIÓ
	ECF/390/2010, d’11 de gener, per la qual s’atorga a l’empresa Iberenova Promociones, SAU, l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte executiu de la torre de medició de vent les Garses, al terme municipal de Blancafort.
	RESOLUCIÓ
	ECF/391/2010, de 15 de gener, per la qual s’atorga a l’empresa Iberenova Promociones, SAU, l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte executiu de la torre de medició de vent Serra de Comaverd, al terme municipal de Sarral.
	RESOLUCIÓ
	ECF/392/2010, de 18 de gener, per la qual s’atorga a l’empresa Iberenova Promociones, SAU, l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte executiu de la torre de medició de vent Serra de Solanes, al terme municipal de Llorac.
	RESOLUCIÓ
	ECF/393/2010, de 21 de gener, per la qual s’atorga a l’empresa Iberenova Promociones, SAU, l’autorització administrativa i l’aprovació del projecte executiu de la torre de medició de vent Aguiló, al terme municipal de Santa Coloma de Queralt.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ORDRE
	GAP/62/2010, d’11 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per atorgar ajuts per a obres i/o inversions, a entitats privades sense ànim de lucre i/o a ens locals de Catalunya, per a equipaments cívics destinats a fomentar i divulgar el civis
	me.
	ACORD
	GOV/17/2010, de 9 de febrer, de desafectació d’un bé comunal situat al terme de Vergós Guerrejat, al municipi d’Estaràs.
	ACORD
	GOV/18/2010, de 9 de febrer, de declaració d’ocupació urgent dels béns i drets afectats per l’expropiació urbanística de les finques afectades per l’execució de les obres previstes en el Projecte del modificat tècnic de la fase II de la construcció de tre
	s dipòsits reguladors, al terme municipal de Cunit.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 8 de febrer de 2010, sobre una resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent al municipi de Lleida.
	EDICTE
	de 8 de febrer de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referents al municipi de l’Estany.
	EDICTE
	de 8 de febrer de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central referent al municipi d’Òdena.
	EDICTE
	de 9 de febrer de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Salou.
	EDICTE
	de 9 de febrer de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Tarragona.
	EDICTE
	de 9 de febrer de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Calella.
	EDICTE
	de 9 de febrer de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Gavà.
	EDICTE
	de 10 de febrer de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Begues.
	EDICTE
	de 10 de febrer de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Parets del Vallès.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/3906/2009, de 4 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/3067/2009, de 29 d’octubre, per la qual es modifica l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Santa Teresa de Jesús, de Vilanova i la Geltrú (DOGC núm. 5501, de 9.11.2009).
	RESOLUCIÓ
	EDU/379/2010, de 10 de febrer, per la qual es convoquen diverses proves específiques d’accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d’esports de les especialitats d’esports de muntanya i escalada, d’esports d’hivern i de futbol al Centre P
	úblic de Tècnics Esportius d’Era Val d’Aran, per a l’any 2010.
	RESOLUCION
	EDU/379/2010, de 10 de hereuèr, pera quau se convòquen mantues pròves especifiques d’accès entàs ensenhaments de regim especiau de tecnic o tecnica d’espòrts des especialitats d’espòrts de montanha e escalada, d’espòrts d’uvèrn e de fotbòl en Centre Publi
	c de Tecnics Esportius d’Era Val d’Aran, entar an 2010.
	RESOLUCIÓ
	EDU/380/2010, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat dels centres que estan fent el disseny del Pla estratègic per a la millora dels resultats educatius i la cohesió social com a objectius prioritzats pel Departament d’Educació i es fixa el calen
	dari per a la formalització documental del Pla estratègic per a la millora de la qualitat i la promoció de l’autonomia del centre educatiu durant els cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014.
	RESOLUCIÓ
	EDU/381/2010, de 10 de febrer, per la qual es dóna publicitat dels centres que han formalitzat documentalment, amb el Departament d’Educació, un pla d’actuació immediata per a la millora dels resultats educatius i la cohesió social per al curs 2009-2010, 
	i es fixa el calendari per a la formalització documental d’un pla estratègic per a la millora de la qualitat i la promoció de l’autonomia del centre educatiu durant els cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	RESOLUCIÓ
	CMC/355/2010, de 8 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats de difusió i promoció del sector de les arts visuals de caràcter professional a Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ORDRE
	TRE/61/2010, de 15 de febrer, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presta el personal sanitari dels centres penitenciaris de Catalunya.
	ORDRE
	TRE/63/2010, de 10 de febrer, de modificació de l’Ordre TRE/98/2009, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professi
	onal en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat en els centres especials de treball, i s’obre la convocatòria per a l’any 2010.
	ORDRE
	TRE/64/2010, d’11 de febrer, de modificació de l’Ordre TRE/97/2009, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres espec
	ials de treball i de publicació d’imports màxims per a l’any 2010.
	CORRECCIÓ D’ERRADES
	a la Resolució de TRE/3323/2009, de 21 d’octubre, per la qual es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de sector del comerç del metall per a l’any 2009 (codi de conveni núm. 4300105) (DOGC núm. 5517, pàg. 90352, d’1.12.2009
	).
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	RESOLUCIÓ
	ASC/377/2010, de 15 de febrer, per la qual es convoca la sisena edició del Premi al millor cartell commemoratiu del 15 de maig, Dia Internacional de les Famílies, per al 2010.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/382/2010, de 8 de febrer, per la qual es fa públic l’Acord de no-aplicació del tràmit d’avaluació d’impacte ambiental del Projecte de condicionament i millora del camí de Sant Llorenç de la Muga, al terme municipal de Maçanet de Cabrenys.
	RESOLUCIÓ
	MAH/383/2010, de 4 de febrer, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental a l’establiment del senyor Fidel Manel Pascual Bernaus per a una activitat d’explotació porcina, al terme municipal de Térmens (exp. LA20060048).
	RESOLUCIÓ
	MAH/384/2010, de 3 de febrer, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte d’activitat minera anomenada les Maleses, al terme municipal de Jafre (exp. GA20040071).
	RESOLUCIÓ
	MAH/385/2010, de 4 de febrer, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental a l’establiment Granja Simonet de l’empresa Agropecuària Vila, SL, per a una activitat d’explotació porcina i avícola d’engreix, al terme municip
	al de Foradada (exp. LA20060063).
	RESOLUCIÓ
	MAH/386/2010, de 4 de febrer, per la qual es fa pública la Resolució d’atorgament de l’autorització ambiental a l’establiment Granja Bepet del senyor Josep M. Arrufat Solé per a una activitat d’explotació porcina d’engreix, al terme municipal de Bellcaire
	 d’Urgell (exp. LA20060052).
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	VCP/388/2010, de 12 de febrer, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats limitat a personal funcionari de l’àmbit d’atenció presencial a Girona per a la provisió de vint llocs de treball d’informador/a-tramitador/a de la Delegació Territ
	orial del Govern a Girona del Departament de la Vicepresidència (convocatòria de provisió núm. VCP/02/10).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/378/2010, de 15 de febrer, per la qual s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés selectiu, torn de reserva especial, per proveir 24 places del cos de diplomatura (subgrup A2) de la Generalita
	t de Catalunya, especialitat d’intèrprets informadors turístics (núm. de registre de la convocatòria 188).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/372/2010, de 12 de febrer, per la qual s’estableix un termini de consulta i d’actualització de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 4 de febrer de 2010, de notificació de la resolució de l’expedient sancionador núm. DSE-83/09.
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. 41/2010).
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	EDICTE
	de 25 de gener de 2010, de notificació d’un acte administratiu (exp. 00026651/09 i ref. A-11218-RL).
	EDICTE
	de 2 de febrer de 2010, pel qual es fixen les dates per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació de les finques afectades pel Projecte de la xarxa de subministrament de gas natural anomenada Xarxa Els Pallaresos-El Catllar-Centre Penitenciari (ref.
	 XDF-140).
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 20 de gener de 2010, de notificació d’una jubilació forçosa per edat.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte.
	CENTRE DE TELECOMUNICACIONS
	I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
	DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat mitjançant el procediment de diàleg competitiu.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 9 de febrer de 2010, pel qual es notifica la proposta de resolució de l’expedient sancionador SAN2009-00720-T.
	ANUNCI
	d’informació pública del mapa estratègic de soroll de les infraestructures ferroviàries gestionades per Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions.
	COMISSIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA
	GRATUÏTA DE TARRAGONA
	EDICTE
	de 15 de gener de 2010, de notificació de diverses resolucions.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	EDICTE
	de 10 de febrer de 2010, pel qual es notifica la sanció del procediment disciplinari tramitat al senyor Jaume Martín Bigas.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ANUNCI
	per a la selecció de 100 publicacions periòdiques en suport paper o digital que subministrin subscripcions individuals a les persones que compleixin 18 anys durant l’any 2010, finançades pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
	ANÓNCIA
	entara causida de 100 publicacions periodiques en supòrt papèr o digitau que provedisquen subscripcions individuaus as persones que hèsquen es 18 ans pendent era annada 2010, finançades peth Departament de Cultura e Mieis de Comunicacion.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 10 de febrer de 2010, pel qual es notifica una proposta de resolució d’expedient sancionador (exp. DOC-B-49-2009).
	EDICTE
	de 10 de febrer de 2010, pel qual es notifiquen resolucions d’expedients sancionadors.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. 105/09).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 4 de febrer de 2010, de notificació de diverses resolucions de recursos d’alçada d’expedients en matèria d’habitatge.
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud de concessió d’un aprofitament d’aigües subterrànies a l’aqüífer classificat del Bloc de Gaià (ref. CC2007000041).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2002000501).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de diversos contractes de serveis.
	ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA - AIGÜES 
	DEL TER I DEL LLOBREGAT, EMPRESA PÚBLICA
	EDICTE
	de 9 de febrer de 2010, pel qual es fa pública una Resolució de 8 de febrer de 2010 referent a l’aprovació definitiva del projecte constructiu d’abastament d’aigua a Santa Coloma de Farners i altres municipis de la comarca de la Selva. Tram I. Canonada pr
	incipal PK 0+000 al PK 3+246.
	DIVERSOS
	D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS
	CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT
	INSTITUT DE RECERCA EN ENERGIA DE CATALUNYA
	SOCIETAT ABSORBIDA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALCANAR
	L’ALDEA
	ALPICAT
	ARENYS DE MUNT
	ARGENTONA
	BELLVER DE CERDANYA
	LES CABANYES
	CALDES DE MALAVELLA
	CANOVELLES
	CASSÀ DE LA SELVA
	EL FAR D’EMPORDÀ
	GIRONA
	LLAGOSTERA
	LLERS
	LLORET DE MAR
	MALGRAT DE MAR
	MONTGAT
	MONT-ROIG DEL CAMP
	OLOT
	PALAMÓS
	LA POBLA DE MAFUMET
	LA POBLA DE SEGUR
	PREMIÀ DE DALT
	PUIGCERDÀ
	RIELLS I VIABREA
	RIPOLLET
	RIUDOMS
	SALLENT
	SANT CELONI
	SANT CUGAT DEL VALLÈS
	SANT ISCLE DE VALLALTA
	SANT JUST DESVERN
	SANT MIQUEL DE FLUVIÀ
	SANTA FE DEL PENEDÈS
	SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
	SILS
	SITGES
	SUDANELL
	TORDERA
	TORROELLA DE MONTGRÍ
	VALLBONA DE LES MONGES
	LA VALL DE LA BIANYA
	VALLS
	VIC
	VILABLAREIX
	VILADECANS
	VILAJUÏGA
	VILANOVA DEL CAMÍ
	VILANOVA I LA GELTRÚ
	VILASSAR DE MAR
	CONSELLS
	COMARCALS
	BAIX PENEDÈS
	OSONA
	TARRAGONÈS
	VALLÈS OCCIDENTAL
	DIPUTACIONS
	BARCELONA
	TARRAGONA
	ENTITATS
	METROPOLITANES
	ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS I TRACTAMENT DE RESIDUS
	ALTRES
	ORGANISMES
	ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 16/2010).
	EDICTE
	de la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre interposició d’un recurs contenciós administratiu (exp. 425/2007).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 468/2009).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 519/2009).
	ANUNCI
	de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre admissió a tràmit d’un recurs (exp. 21/2010).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Santa Coloma de Gramenet, sobre actuacions de judici verbal (exp. 646/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de judici verbal (exp. 494/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Granollers, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 15/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Santa Coloma de Gramenet, sobre procediment de judici verbal (exp. 416/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1547/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Santa Coloma de Gramenet, sobre actuacions de judici verbal (exp. 441/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 41 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 92/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 10 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 864/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Terrassa, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 1197/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Vilanova i la Geltrú, sobre actuacions de judici verbal (exp. 209/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 770/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Cervera, sobre actuacions de judici de procediment ordinari (exp. 397/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Mataró, sobre actuacions de judici de faltes (exp. 1001/2009).
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