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Disposicions

EDICTE

de 18 de març de 2010, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona referent al municipi de Barberà del Vallès.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 28 de gener 
de 2010, va adoptar, entre altres, l’acord següent:

Exp.: 1996/001838/B
Pla general d’ordenació, al terme municipal de Barberà del Vallès

Vista la proposta de la Ponència Tècnica i d’acord amb els fonaments que s’hi 
exposen, aquesta Comissió acorda:

—1 Aprovar definitivament el Text refós del Pla general d’ordenació de Barberà 
del Vallès, promogut i tramés per l’Ajuntament, que incorpora el Pla general d’or-
denació aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, un 
cop sotmeses a informació pública les modificacions substancials incorporades en 
l’acord del Ple municipal de 20 de juliol del 2000, en compliment de la sentència de 
la Sala Tercera del Tribunal Suprem, de 23 d’abril de 2009, i que també incorpora 
les modificacions puntuals del planejament general aprovades definitivament amb 
posterioritat a l’aprovació definitiva d’aquest Pla general d’ordenació, així com els 
pronunciaments del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de dates 28 de març 
de 2003 i 17 de març de 2004, pels quals es declarà l’anul·lació del Pla especial de 
reserva urbanística per a l’establiment d’una xarxa ferroviària de gran velocitat a 
Catalunya, amb la incorporació d’ofici de la correcció d’un seguit d’errades d’impres-
sió que apareixen en el plànol núm. 1 de Classificació del sòl a escala 1:5.000.

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

—3 Comunicar-ho a l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

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, a l’arxiu de planejament de la Direcció General d’Urbanisme del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep Tarradellas, 2-6, planta 
baixa, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h.

Barcelona, 18 de març de 2010

M. TERESA MANTÉ PRATS

Secretària de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona
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ANNEX

Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació, de Barberà del Vallès
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	RESOLUCIÓ
	EDU/1020/2010, de 18 de març, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre educatiu privat Regina Carmeli, de Rubí.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	RESOLUCIÓ
	CMC/1007/2010, de 16 de març, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre diversos lots subhastats.
	RESOLUCIÓ
	CMC/1008/2010, de 16 de març , per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre un lot subhastat.
	RESOLUCIÓ
	CMC/1009/2010, de 16 de març, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre un lot subhastat.
	RESOLUCIÓ
	CMC/1010/2010, de 16 de març, per la qual s’exerceix el dret de tempteig sobre diversos lots subhastats.
	RESOLUCIÓ
	CMC/1011/2010, de 16 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a l’execució d’obres i l’adquisició d’equipaments per a museus corresponents als anys 2010-2011.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	RESOLUCIÓ
	AAR/1012/2010, de 26 de març, per la qual s’autoritza a les zones vulnerables l’aplicació de fertilitzants líquids de tipus 2 com a adobatge de cobertora de les gramínies d’hivern durant el mes d’abril de 2010.
	RESOLUCIÓ
	AAR/1014/2010, de 6 d’abril, per la qual s’estableixen les equivalències entre qualificacions oficials de busseig d’esbarjo i les qualificacions de busseig d’International Diving Educators Association (IDEA).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/1022/2010, de 18 de març, d’ampliació de l’import màxim destinat a la convocatòria per a l’any 2009 dels ajuts per al Programa de suport a la formació de les treballadores i dels treballadors afectats per expedients de suspensió de contractes del sect
	or tèxtil i de la confecció.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	ORDRE
	IUE/206/2010, de 10 de març, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
	RESOLUCIÓ
	IUE/1013/2010, de 10 de març, per la qual es publiquen els canvis en el calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis.
	RESOLUCIÓ
	IUE/1021/2010, de 16 de març, per la qual s’accepta la modificació de la composició de la Xarxa de Referència d’R+D+i en Tècniques Avançades de la Producció.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/1023/2010, de 24 de març, per la qual es fa públic l’Acord de declaració d’impacte ambiental del Projecte d’adequació a la Llei 3/1998 i de canvi d’orientació d’una explotació porcina, al terme municipal de Bassella (exp. LA20040014).
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	EDICTE
	de 22 de març de 2010, pel qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 18/2010, interposat en relació amb la convocatòria núm. 46/08 d’ingrés a la categoria de mosso/a del cos de mossos d’esquadra.
	SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
	EDICTE
	de 16 de març de 2010, de notificació de la resolució de recursos d’alçada.
	EDICTE
	de 16 de març de 2010, de requeriment d’identificació de conductor en expedients sancionadors.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	EDICTE
	de 23 de març de 2010, de notificació d’un acte administratiu.
	EDICTE
	de 31 de març de 2010, de notificació de convocatòria per a la redacció de les actes prèvies amb motiu de l’expropiació forçosa per a l’execució del parc eòlic de la Fatarella, al terme municipal de la Fatarella (exp. I612/009/03).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre una instal·lació elèctrica al terme municipal de Ripoll (exp. 3.303/2010-AT).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, declaració d’utilitat pública i aprovació de projecte d’execució d’un projecte d’instal·lació elèctrica al terme municipal de l’Espluga de Francolí (RAT-10052-A 2na. i RAT-12485).
	AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM
	EDICTE
	de 26 de març de 2010, de notificació d’actes administratius.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ANUNCI
	sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Creixell.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva d’un contracte de serveis.
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’han extraviat diversos resguards de dipòsit de fiances.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’han extraviat diversos resguards de dipòsit de fiances.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’ha extraviat un resguard de dipòsit de fiança.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’han extraviat diversos resguards de dipòsit de fiances.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SAU
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	EDICTE
	de 12 de març de 2010, de notificació de la resolució d’un recurs d’alçada interposat per la companyia Metros Tangar, SL.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	EDICTE
	de 23 de març de 2010, pel qual es notifica la resolució d’un expedient sancionador (núm. PMC-G-63-2009).
	EDICTE
	de 29 de març de 2010, pel qual es dóna publicitat a la resolució que assenyala dies per a la redacció d’actes prèvies a l’ocupació dels béns i drets afectats pels següent projecte: “projecte constructiu del regadiu de la Terra Alta. Àrea dominada per la 
	bassa 2.1. Xarxa de distribució. Etapa 2”, amb clau ER-04905.2, als termes municipals de Corbera d’Ebre, Gandesa i Bot.
	EDICTE
	de 29 de març de 2010, pel qual es notifica l’inici d’un expedient sancionador i la proposta de resolució (exp. PMC-E-47-2010).
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 10 de març de 2010, pel qual es fan públiques les resolucions dictades per la directora dels Serveis Territorials de Treball a Girona en expedients de sanció per infraccions d’ordre social.
	EDICTE
	de 23 de març de 2010, pel qual es fan públiques diverses resolucions dictades en recursos d’alçada en matèria de regulació d’ocupació.
	EDICTE
	de 23 de març de 2010, pel qual es fan públiques diverses resolucions dictades en expedients de regulació d’ocupació.
	EDICTE
	de 24 de març de 2010, de notificació de diverses resolucions dictades en expedients sancionadors per infraccions de normes laborals i de seguretat i higiene en el treball a la província de Barcelona.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la modificació dels Estatuts de l’organització empresarial denominada Associació d’Empresaris de les Tecnologies de la Informació i Comunicació d’Osona (TICOSONA).
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	d’11 de març de 2010, de notificació d’una nova proposta de resolució i requeriment de pagament i advertiment d’imposició d’una multa coercitiva d’expedients sancionadors en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 16 de març de 2010, de notificació del plec de càrrecs de l’expedient sancionador AE-L-14-2009.
	EDICTE
	de 23 de març de 2010, de notificació de la Proposta de resolució de l’expedient sancionador CM-L-4-2010.
	EDICTE
	de 23 de març de 2010, de notificació de la Proposta de resolució de l’expedient sancionador CM-L-36-2010.
	EDICTE
	de 23 de març de 2010, de notificació de la Proposta de resolució de l’expedient sancionador CM-L-14-2010.
	EDICTE
	de 23 de març de 2010, de notificació de la Proposta de resolució de l’expedient sancionador CM-L-40-2010.
	EDICTE
	de 23 de març de 2010, de diversos requeriments de documentació d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 23 de març de 2010, de notificació de diverses resolucions dictades en recursos d’alçada d’expedients en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 24 de març de 2010, de notificació de diversos actes administratius dictats en expedients sancionadors en matèria d’habitatge.
	EDICTE
	de 29 de març de 2010, de notificació de proposta de resolució d’un expedient sancionador.
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	EDICTE
	de 28 de gener de 2010, pel qual es dóna publicitat a les subvencions atorgades per un import superior a 6.000 euros d’acord amb la Resolució MAH/2169/2009, de 26 de juny, per la qual fa pública la convocatòria de subvencions per a la realització d’actuac
	ions de gestió, conservació i recuperació d’espais fluvials.
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. AA2010000035).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2009000492).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2004001458).
	ANUNCI
	d’informació pública (ref. CC2009000391).
	ANUNCI
	d’informació pública del nou Projecte constructiu de l’EDAR de Paüls i posterior abocament al barranc lo Toll, al terme municipal de Paüls, i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres (clau S-AA-01013-P1).
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	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 41 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 981/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 17 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal (exp. 258/2009).
	EDICTE
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	EDICTE
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