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Disposicions

EDICTE

de 2 de febrer de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona referents al municipi de Mont-roig del Camp.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en les sessions de 1 d’octubre 
de 2009 i de 22 d’abril de 2009, va adoptar, els acords següents:

Exp.: 2009 / 036242 / T
Modiicació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal número 3, de 
regulació de la densitat de la clau 1 de la Normativa, al terme municipal de Mont-
roig del Camp

Acord de 1 d’octubre de 2009

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

—1 Donar conformitat al Text refós de la Modificació puntual del Pla d’orde-
nació urbanística municipal número 3, de regulació de la densitat de la clau 1 de 
la Normativa de Mont-roig del Camp, tramès per l’Ajuntament, en compliment de 
l’acord d’aprovació definitiva de 22 d’abril de 2009.

—2 Publicar aquest acord, el d’aprovació definitiva de 22 d’abril de 2009 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, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Acord de 22 d’abril de 2009

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 urbanís-
tica municipal número 3, de regulació de la densitat de la clau 1 de la Normativa, 
de Mont-roig del Camp, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, suspenent-ne la 
seva executivitat i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, fins 
que s’aporti un text refós per triplicat exemplar, degudament diligenciat i verificat 
per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, que incorpori la 
prescripció següent.

1.1 Caldrà incorporar a la normativa que l’aplicació de les normes sobre nombre 
d’habitatges pel que fa a edificis o àmbits catalogats serà possible sempre i quan no 
impliqui l’alteració dels aspectes compositius de l’edifici o de l’àmbit que puguin 
representar una pèrdua de valor patrimonial, i en qualsevol cas, estarà limitada al 
que s’estableixi al Capítol VIII de protecció d’elements d’interès històrico-artístic 
de les normes urbanístiques.

—2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urba-
nístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de 
textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret 305/2006, de 18 de juliol i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la 
qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, 
de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de 
la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.

Contra els acords anteriors, que no posen fi a la via administrativa, es pot inter-
posar recurs d’alçada, de conformitat amb el que preveuen els articles 107.1, 114 i 
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115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques 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, 2 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 número 3, 
de regulació de la densitat de la clau 1 de la Normativa, de Mont-roig del Camp.
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(10.033.147)

 
 

 

 
        
 
 
 

            
           
          
            
                  
     
                
     

 
 

                 
     
               
               
             
                
        
             
               
             
            
   

 
 

  
      
           

          
           
  

             
        
         

   
        
    
               

           
         

      
           
        
 

  
 

              
 

 
                   

              
 

 


	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	LLEI
	1/2010, del 4 de febrer, de segona modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
	DECRET
	15/2010, de 9 de febrer, de distribució de funcions en matèria de subproductes animals no destinats al consum humà.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	DECRET
	14/2010, de 9 de febrer, d’organització i funcionament del Centre d’Estudis d’Opinió i del Registre d’Estudis d’Opinió.
	RESOLUCIÓ
	ECF/251/2010, de 22 de gener, per la qual s’atorga a l’empresa Energies Renovables d’Anoia, SL, l’autorització administrativa i l’aprovació del Projecte executiu de la torre de mesurament de vent Orpí I, al terme municipal d’Orpí.
	RESOLUCIÓ
	ECF/252/2010, de 22 de gener, per la qual s’atorga a l’empresa Energies Renovables d’Anoia, SL, l’autorització administrativa i l’aprovació del Projecte executiu de la torre de medició de vent Orpí II, al terme municipal d’Orpí.
	RESOLUCIÓ
	ECF/253/2010, de 22 de gener, per la qual s’atorga a l’empresa Energies Renovables d’Anoia, SL, l’autorització administrativa i l’aprovació del Projecte executiu de la torre de mesura de vent Orpí III, al terme municipal de Santa Maria de Miralles.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 26 de gener de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Mont-roig del Camp.
	EDICTE
	de 2 de febrer de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referents al municipi de Mont-roig del Camp.
	EDICTE
	de 2 de febrer de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Tarragona.
	EDICTE
	de 2 de febrer de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referents al municipi de l’Aleixar.
	EDICTE
	de 3 de febrer de 2010, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referents al municipi de Mont-roig del Camp.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/259/2010, de 2 de febrer, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat
	 Immobiliària de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	JUS/260/2010, de 3 de febrer, de modificació dels Estatuts del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	RESOLUCIÓ
	CMC/255/2010, de 29 de gener, per la qual es determina la dotació econòmica màxima del programa d’ajuts a la producció editorial en català i al foment de la lectura pública en català per l’any 2010.
	RESOLUCIÓ
	CMC/265/2010, de 25 de gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats privades sense finalitat de lucre que programin activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional durant
	 l’any 2010.
	RESOLUCIÓ
	CMC/266/2010, de 25 de gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a ens locals que programin activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional durant l’any 2010.
	RESOLUCIÓ
	CMC/267/2010, de 25 de gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats privades sense finalitat de lucre i a grups sense personalitat jurídica per a desplaçaments fora de l’àmbit lingüístic català
	 per dur a terme projectes de cultura popular i tradicional catalana durant l’any 2010.
	INSTITUT CATALÀ
	DE LES INDÚSTRIES CULTURALS
	RESOLUCIÓ
	CMC/256/2010, de 22 de gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per cobrir les despeses de desplaçaments de companyies catalanes d’arts escèniques per a les representacions dels seus espectacles pe
	r a públic familiar a les Illes Balears.
	RESOLUCIÓ
	CMC/257/2010, de 25 de gener, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a empreses i entitats per a l’assistència i la participació en fires, festivals i mercats internacionals.
	RESOLUCIÓ
	CMC/258/2010, de 25 de gener, de convocatòria de concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/49/2010, de 8 de febrer, pel qual es crea el Comitè en matèria de sanitat vegetal en producció ecològica.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS
	I DE RECERCA
	RESOLUCIÓ
	IUE/268/2010, de 22 de gener, per la qual es dóna publicitat a subvencions concedides en matèria d’universitats d’un import igual o superior a 3.000 euros, durant l’any 2009, subscrites per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	DECRET
	13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012.
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	PRE/3897/2009 , de 29 de desembre, per la qual es convoca concurs específic de mèrits i capacitats per proveir dos llocs de treball al Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya (convocatòria de provisió núm. PR012/2009).
	CORRECCIÓ D’ERRADA
	al Decret 204/2009, de 22 de desembre, de nomenament de membres de la Comissió Jurídica Assessora (DOGC 5536, pàg. 97381, de 30.12.2009).
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/264/2010, de 4 de febrer, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de coordinador/a de Projectes de la Direcció de Serveis del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació (convocatòria 
	de provisió núm. IRP/05/10).
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/269/2010, de 3 de febrer, de convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc de comandament de la Direcció de Serveis del Departament de Justícia (convocatòria de provisió núm. JUS/004/10).
	RESOLUCIÓ
	JUS/270/2010, de 3 de febrer, de convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un lloc singular de la Direcció de Serveis del Departament de Justícia (convocatòria de provisió núm. JUS/003/10).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
	RESOLUCIÓ
	SLT/261/2010, de 29 de gener, per la qual s’adjudiquen places vacants de personal facultatiu especialista estatutari de les institucions hospitalàries de l’Institut Català de la Salut, corresponents a la fase de concurs de mobilitat voluntària de la convo
	catòria MVFE-2/2009.
	RESOLUCIÓ
	SLT/262/2010, de 28 de gener, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal de la convocatòria per cobrir places vacants de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria professional de zelador/a, pel sistema de concurs oposició (
	convocatòria Zelador-2009).
	RESOLUCIÓ
	SLT/263/2010, de 28 de gener, per la qual es fa pública la composició nominal del tribunal de la convocatòria per cobrir places vacants de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria professional d’administratiu/iva, pel sistema de concurs opo
	sició (convocatòria Administratiu-2009).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	d’1 de febrer de 2010, de convocatòria de concurs de nou ingrés per a la provisió d’una plaça en règim de contractació laboral indefinida.
	RESOLUCIÓ
	d’1 de febrer de 2010, de convocatòria de concurs de nou ingrés per a la provisió d’una plaça en règim de contractació laboral indefinida.
	RESOLUCIÓ
	d’1 de febrer de 2010, de convocatòria de concurs de nou ingrés per a la provisió d’una plaça en règim de contractació laboral indefinida.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis amb participació reservada a centres especials de treball.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	EDICTE
	de 12 de gener de 2010, de notificació de resolucions de caducitat.
	EDICTE
	de 12 de gener de 2010, de notificació de la resolució de recursos d’alçada.
	EDICTE
	de 12 de gener de 2010, pel qual es notifica la resolució d’arxivament de diverses actuacions.
	EDICTE
	de 12 de gener de 2010, de requeriment d’identificació de conductor en expedients sancionadors.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 21 de gener de 2010, sobre una resolució referent a l’aprovació d’un projecte de carreteres.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	RESOLUCIÓ
	CMC/3898/2009, de 30 de desembre, per la qual es fa pública l‘adjudicació definitiva d’un contracte relatiu al portal web del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 4 de febrer de 2010, pel qual se sotmet a informació pública l’ordre de regulació dels fitxers de dades de caràcter personal gestionat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i l’Institut Català de la Vinya i el Vi.
	ANUNCI
	de concurs públic per a la contractació d’un servei.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una sol·licitud d’autorització ambiental relativa al projecte de canvi substancial i a l’estudi d’impacte ambiental d’una activitat ramadera al terme municipal de les Borges Blanques (exp. LA-2009/0068).
	ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA - AIGÜES 
	DEL TER I DEL LLOBREGAT, EMPRESA PÚBLICA
	EDICTE
	de 3 de febrer de 2010, sobre una Resolució de 2 de febrer de 2010 referent a l’aprovació definitiva del Projecte d’interconnexió de les xarxes d’abastament del Maresme Nord i ATLL. Projecte de traçat del Ramal als dipòsits de la Jup.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obres.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT DE BARCELONA
	RESOLUCIÓ
	de 28 de desembre de 2009, per la qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de consultoria i assistència tècnica.
	DIVERSOS
	AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ALCARRÀS
	ARGENTONA
	BALAGUER
	BANYOLES
	BRÀFIM
	EL BRUC
	CABRILS
	CALDES DE MONTBUI
	CANYELLES
	CASTELLÓ D’EMPÚRIES
	CENTELLES
	COLLBATÓ
	CORNELLÀ DE LLOBREGAT
	CUBELLES
	L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
	 FONTANALS DE CERDANYA
	GRANOLLERS
	L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
	LLIÇÀ D’AMUNT
	MATADEPERA
	MONISTROL DE MONTSERRAT
	PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
	REUS
	RUBÍ
	SANT ADRIÀ DE BESÒS
	SANT BOI DE LLOBREGAT
	SANT FELIU DE LLOBREGAT
	SANT ISCLE DE VALLALTA
	SANT JOAN DE VILATORRADA
	SANT MARTÍ DE TOUS
	SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
	SARRIÀ DE TER
	SILS
	TARRAGONA
	VALL DE BIANYA
	VALLCLARA
	VIC
	VILAJUÏGA
	VILAMALLA
	CONSELL GENERAL
	D’ARAN
	CONSELH GENERAU D’ARAN
	CONSELLS
	COMARCALS
	RIPOLLÈS
	TARRAGONÈS
	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. 479/2009).
	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. 501/2009).
	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. 470/2009).
	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. 513/2009).
	AUDIÈNCIES PROVINCIALS
	EDICTE
	de la Secció Quarta de l’Audiència Provincial de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (rotlle 515/2008).
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 11 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 63/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Blanes, sobre actuacions de divorci contenciós (exp. 187/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 354/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Cerdanyola del Vallès, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 467/2008).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Reus, sobre actuacions de judici verbal (exp. 1179/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 47 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 1125/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Santa Coloma de Gramenet, sobre actuacions de judici verbal (exp. 132/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 25 de Barcelona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 797/2009).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 d’Igualada, sobre procediment de guarda i custòdia (exp. 685/2009).
	jutjats mercantils
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 1 de Girona, sobre actuacions de judici ordinari (exp. 927/2008).
	EDICTE
	del Jutjat Mercantil núm. 4 de Barcelona, sobre procediment ordinari (exp. 253/2008-X).

		2010-02-10T14:32:19+0100
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




