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Disposicions

EDICTE

de 14 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona referent al municipi de la Selva del Camp.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 12 de març 
de 2009, va adoptar, l’acord següent:

Exp.: 2008 / 032341 / T
Modiicació puntual número 12 de les Normes subsidiàries de planejament a l’àmbit 
“Hidesa”, al terme municipal de La Selva del Camp.

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

—1 Aprovar definitivament la modificació puntual número 12 de les Normes 
subsidiàries de planejament a l’àmbit “Hidesa”, de la Selva del Camp, promoguda 
i tramesa 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 Manifestar que el document de modificació puntual número 12 de les Nor-
mes subsidiàries de planejament a l’àmbit “Hidesa”, de la Selva del Camp, ha estat 
sotmès al tràmit ambiental preceptiu previst a l’article 115 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, la qual cosa ha estat 
considerada prèvia la seva resolució definitiva.

—4 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, 14 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 número 12 de les Normes subsidiàries de planejament a l’àmbit Hidesa, al 
terme municipal de la Selva del Camp

 

     
       
        
 
 

       
 

              

            

      

           

           

    

 

      
 

             

              

      

           

           

              

         

 

       
 

           

      

 
 
       

 
           

          

           

            
 

           
 



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5387 – 26.5.200942872

Disposicions

 

 
           
           
 
   
           
      
 
  
    
        
 
    
            
 
    
           
         
               
           
 
   
           
 
    
         
 
    
             
           
 
  
              
 
 
   
          
         
  
 
  
             
            
  
 
   
           
     

 

   
 

              

  

           

      



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5387 – 26.5.2009 42873

Disposicions

 

 
   
 

              

             

           

     

 

 

       

      

 

             

      

 

 

     
 

               

       

 

           

 

           

         

  

                 

        

(09.134.120)


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/1442/2009, de 12 de maig, d’aprovació d’un augment de subvenció al finançament del projecte de l’actuació núm. 2007/1375, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2007.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1443/2009, de 13 de maig, d’aprovació d’un augment de subvenció al finançament del projecte de l’actuació núm. 2007/1323, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2007.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1444/2009, de 13 de maig, d’aprovació d’un augment de subvenció al finançament del projecte de l’actuació núm. 2007/1272, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2007.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1445/2009, de 13 de maig, d’aprovació d’un augment de subvenció al finançament del projecte de l’actuació núm. 2007/636, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2007.
	RESOLUCIÓ
	GAP/1446/2009, de 13 de maig, d’aprovació d’un augment de subvenció al finançament del projecte de l’actuació núm. 2007/257, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2007.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ORDRE
	PTO/262/2009, de 13 de maig, de convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la millora i la renovació de les instal·lacions de producció de neu i dels sistemes de transport de les estacions de muntanya, i d’
	aprovació de les bases reguladores que l’han de regir.
	EDICTE
	d’11 de maig de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi del Port de la Selva.
	EDICTE
	de 12 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Girona.
	EDICTE
	de 12 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Llagostera.
	EDICTE
	de 12 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Porqueres.
	EDICTE
	de 13 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de la Tallada d’Empordà.
	EDICTE
	de 13 de maig de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de Vilobí d’Onyar.
	EDICTE
	de 13 de maig de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de Sant Pere Pescador.
	EDICTE
	de 14 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Lloret de Mar.
	EDICTE
	de 14 de maig de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referents al municipi de Celrà.
	EDICTE
	de 14 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de La Selva del Camp.
	EDICTE
	de 14 de maig de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Rocafort de Queralt.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ORDRE
	EDU/263/2009, de 19 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2009-2010 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	RESOLUCIÓ
	CMC/1452/2009, de 7 de maig, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre diversos lots subhastats.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	ORDRE
	TRE/261/2009, de 21 de maig, per la qual es garanteix el manteniment dels serveis essencials que presta l’empresa Catalunya Ràdio, SRG, SA.
	RESOLUCIÓ
	TRE/1453/2009, de 8 d’abril, per la qual s’ordena la inscripció, el dipòsit i la publicació de l’Acord de revisió salarial definitiva per a l’any 2007 i provisional per a l’any 2008 de l’empresa Urbaser, SA, de l’Escala (codi de conveni núm. 1702251).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/1449/2009, de 15 de maig, per la qual es convoquen les subvencions a les empreses inscrites en el registre europeu de gestió i auditoria ambiental (EMAS) i a les empreses que disposin de l’etiqueta ecològica europea i/o el distintiu de garantia de qua
	litat ambiental per al finançament d’actuacions de promoció, comunicació i millora ambiental, per a l’any 2009 (codi de convocatòria 03.03.09).
	RESOLUCIÓ
	MAH/1450/2009, de 15 de maig, per la qual es convoquen subvencions per a la promoció i consolidació de la custòdia del territori als espais naturals de Catalunya per al període 2009-2011 (codi de la convocatòria 04.11.09).
	RESOLUCIÓ
	MAH/1451/2009, de 15 de maig, per la qual es convoquen les subvencions corresponents a l’any 2009 per ajudar a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencials, i se n’aproven les bases reguladores (codi HA 07/09).
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/1448/2009, de 14 de maig, de cessament del senyor Isidre Ramon Obregón Gomà com a cap de l’Àrea de Qualitat i Sistemes de Gestió de la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l’Administració.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/1441/2009, de 13 de maig, per la qual es modifica la Resolució JUS/1055/2009, de 7 d’abril, per la qual es fa pública la relació de places corresponents a l’àmbit de Catalunya que s’ofereixen als aspirants aprovats en les proves selectives per a l’ing
	rés al cos de gestió processal i administrativa de l’Administració de justícia, torn lliure, convocades per l’Ordre JUS/2976/2006, de 15 de setembre.
	consell de l’audiovisual
	de catalunya
	ACORD
	37/2009, d’11 de març, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, pel qual es nomenen els membres del jurat de la VI convocatòria dels premis El CAC a l’escola.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	EDICTE
	de 23 d’abril de 2009, de notificació d’inici d’expedients sancionadors.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ANUNCI
	d’informació pública sobre el Projecte d’execució d’ampliació i reforma de la subestació Badalona, a 220 kV, nova posició, línia Besòs nou 2, al terme municipal de Sant Adrià de Besòs (exp. 08/47129).
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 18 de maig de 2009, de notificació d’actes administratius.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 19 de maig de 2009, pel qual es notifica als possibles interessats la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 455/2009.
	EDICTE
	de 19 de maig de 2009, pel qual es notifica als possibles interessats la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 454/2009.
	EDICTE
	de 19 de maig de 2009, pel qual es notifica als possibles interessats la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 456/2009.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obres.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	ANUNCI
	sobre una resolució referent a l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, de la Unitat d’Actuació número 3, carrer del Roser, del terme municipal de Súria.
	FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 19 de maig de 2009, de notificació de la incoació i de la proposta de resolució d’expedients sancionadors.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions.
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	EDICTE
	d’11 de maig de 2009, de notificació de la Resolució de 13 de març de 2009, per la qual es resol desestimar una sol·licitud relativa a l’abonament de les vacances corresponents a l’any 2008.
	COMISSIÓ D’ASSISTÈNCIA JURÍDICA
	GRATUÏTA DE BARCELONA
	EDICTE
	de 3 de març de 2009, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients de sol·licitud de reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta.
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	EDICTE
	de 13 de maig de 2009, de notificació d’un acte administratiu (exp. GA-84,86,90/08).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament (exp. 117/2009).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/1447/2009, de 7 de maig, per la qual es fa pública la llista de cooperatives inscrites al Registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya durant el mes d’abril de 2009.
	EDICTE
	de 15 de maig de 2009, de notificació de diverses resolucions de revocació de subvencions.
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (exp. 46/09).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2006002468).
	ANUNCI
	d’informació pública del Projecte d’ordre de modificació de l’Ordre MAH/272/2006, de 18 de maig, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i les entitats ad
	scrites.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
	ANUNCI
	pel qual es s’anunci la licitació d’un contracte d’obres.
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	RESOLUCIÓ
	de 7 de gener de 2009, per la qual es dóna publicitat al pressupost de la universitat per a l’any 2009.
	RESOLUCIÓ
	de 30 de març de 2009, per la qual es fa pública la modificació de fitxers que contenen dades de caràcter personal.
	DIVERSOS
	CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TARRAGONA
	CEIP LA GUÀRDIA
	COMPANYIA D’AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ
	CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
	IES CAMPS BLANCS
	IES-SEP ESCOLA DEL TREBALL
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALCOLETGE
	BALENYÀ
	BARCELONA
	LES CABANYES
	CALAFELL
	CALDES DE MONTBUI
	CREIXELL
	FIGUEROLA DEL CAMP
	FLIX
	IGUALADA
	LLANÇÀ
	LLIÇÀ DE VALL
	LLÍVIA
	MIERES
	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
	SALÀS DE PALLARS
	SANT ESTEVE SESROVIRES
	SANT VICENÇ DE CASTELLET
	SITGES
	TORRELAVIT
	TORROELLA DE MONTGRÍ
	TORTOSA
	VILABLAREIX
	CONSELLS
	COMARCALS
	BAIX LLOBREGAT
	BERGUEDÀ
	OSONA
	SOLSONÈS.
	DIPUTACIONS
	BARCELONA
	ADMINISTRACIÓ 
	DE JUSTÍCIA
	TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA
	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. 90/2009).
	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. 139/2009).
	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. 69/2009).
	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. 148/2009).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (rotlle 232/2007).
	EDICTE
	de la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de menor quantia (rotlle 252/2008).
	EDICTE
	de la Secció Tretzena de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (rotlle 451/2008).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Badalona, sobre judici verbal (exp. 1398/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 94/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Sabadell, sobre procediment de divorci contenciós (exp. 1060/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 688/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Granollers, sobre actuacions de judici verbal (exp. 2073/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 d’Igualada, sobre actuacions de judici verbal (exp. 513/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Lleida, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1110/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 39 de Barcelona, sobre actuacions de judici executiu (exp. 474/1998).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 36 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1522/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Tarragona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1401/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Figueres, sobre actuacions de judici de divorci contenciós (exp. 518/2008).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Lleida, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 144/2008).

		2009-05-25T15:20:27+0200
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




