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COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DEL CAMP DE TARRAGONA 
 
 
Ordre del dia de la sessió del 16 de setembre de 2016 
Número: 7/2016 
 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, si escau. 
 
PLANEJAMENT 
 
Comarca Alt Camp 
 
2. Vallmoll 

2016 / 059411 / T   
Modificació puntual núm. 1 del Pla parcial urbanístic del Sector SAUI El Mas Vell 
 

Comarca Conca de Barberà 
 
3. Montblanc 

2016 / 059650 / T   
Modificació puntual del PGOU per a la introducció de tres nous usos relacionats 
amb el turisme: ús turisme rural, apartament d'ús turístic i habitatge d'us turístic 
 

Comarca Tarragonès 
 
4. Salou 

2016 / 060902 / T   
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística en l'àmbit PMU-06 "Càmping La 
Siesta" 
 

 
5. Salou 

2016 / 061193 / T   
Modificació puntual de l'article 358 del Pla d'ordenació urbanística municipal a 
efectes de permetre a tot el terme municipal l'activitat de restaurant musical, així 
com la regulació d'activitats extraordinàries 
 

 
6. Tarragona 

2016 / 060905 / T   
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal a l'àmbit del PPU-62 
"Sector Culubret" i PPU-41 "Vall del Llorito" 
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COMPLIMENTS D'ACORDS DE LA COMISSIÓ D'URBANISME 
 
Comarca Alt Camp 
 
7. Alcover 

2016 / 060350 / T   
Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm.6 consistent en 
la delimitació d'una nova zona d'equipaments per a ús sanitari - assistencial, clau 
E4  
 

Comarca Baix Camp 
 
8. Vilanova d'Escornalbou 

2013 / 050896 / T   
Pla d'ordenació urbanística municipal 
 

 
9. Vinyols i els Arcs 

2015 / 058300 / T   
Modificació puntual i text refós del Pla Parcial SUPP-1 Fontcoberta 
 

Comarca Conca de Barberà 
 
10. Santa Coloma de Queralt 

2015 / 058930 / T   
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal, 
consistent en l'eliminació de la Unitat d'actuació número 2 i la seva redefinició en 
dues classificacions: sòl urbà consolidat i sòl no urbanitzable 
 

Comarca Priorat 
 
11. Poboleda 

2015 / 058354 / T   
Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable Celler Mas Doix 
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CONSULTES, INFORMES I D'ALTRES 
 
Comarca Baix Camp 
 
12. La Selva del Camp 

2016 / 060753 / T   
Consulta en relació a la construcció d'un càmping rural "Càmping Nature", situat al 
polígon 26, parcel·les 240-241 
 

Comarca Baix Penedès 
 
13. L'Arboç 

2016 / 060876 / T   
Consulta en relació amb la instal·lació d'una activitat de residència i ensinistrament 
de gossos en SNU dins l'àmbit del Pla director d'infraestructures, polígon 14, 
parcel·la 13 
 

Comarca Conca de Barberà 
 
14. Conesa 

2016 / 060963 / T   
Consulta sobre el projecte en SNU de renovació del Pont de la Riera de les Hortes 
 

 
15. Vimbodí i Poblet  

2016 / 060875 / T   
Consulta respecte al projecte en SNU d'estesa de nou cable de fibra òptica a 
l'Estació Base de Mòbils des del carrer Josep Anselm Clavé al carrer Indústria i fins 
a la càmera de registre CR-12 
 
 

EXPEDIENTS D'OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE 
 
Comarca Alt Camp 
 
16. Alcover 

2016 / 061286 / T   
Informe previ de llicència d'obres per a la construcció d'una nau ramadera per a 
l'ampliació de l'explotació avícola de pollastres d'engreix al polígon 15, parcel·la 135 
 

 
17. Els Garidells 

2015 / 058661 / T   
Projecte en SNU en relació a la reforma d'una nau per a la cria i reproducció 
d'animals, parcel·la 17, polígon 3 
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Comarca Baix Camp 
 
18. La Selva del Camp 

2016 / 060369 / T   
Sol·licitud d'informe del projecte en SNU relatiu a l'ampliació d'una explotació 
ramadera porcina d'engreix, que contempla les obres d'enderroc de les granges 
existents i de construcció de dues naus porcines. Polígon 12, parcel·les 76 i 83 
 

 
19. Reus 

2016 / 060938 / T   
Sol·licitud d'informe del projecte en SNU relatiu a la rehabilitació de Mas Florida per 
a saló de banquets 
 

 
20. Riudoms 

2016 / 061207 / T   
Sol·licitud d'informe del projecte en SNU relatiu a la construcció d'un nou centre de 
transformació i línia subterrània de baixa tensió al polígon 38, parcel·la 49 

 
21. Riudoms 

2016 / 060932 / T   
Sol·licitud d'informe del projecte en SNU relatiu a l'ampliació d'habitatge unifamiliar 
amb una masia existent polígon 49, parcel·la 47 
 

Comarca Baix Penedès 
 
22. Calafell 

2014 / 055232 / T   
Projecte en SNU en relació a la instal·lació del tobogan "Calafell Slide" instal·lat en 
la parcel·la 42, polígon 9 del Camí de Ca La Manela  
 

 
23. El Montmell 

2016 / 060865 / T   
Projecte en SNU d'estesa de cable de fibra òptica fins a l'estació base d' Aiguaviva 
(Telefònica S.A.) 
 

Comarca Conca de Barberà 
 
24. Barberà de la Conca 

2016 / 060906 / T   
Sol·licitud d'informe del projecte en SNU per a la construcció d'una nova nau per a 
la millora ambiental, sanitària i de benestar animal d'explotació porcina al polígon 
17, parcel·la 38 
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25. Les Piles 
2015 / 058680 / T   
Sol·licitud d'informe del projecte en SNU per la construcció d'una nau per 
l'ampliació de l'explotació ramadera bovina d'engreix "Granja 543: BS", polígon 13, 
parcel·la 207 i polígon 4, parcel·la 61 
 

 
26. L'Espluga de Francolí 

2016 / 060894 / T   
Sol·licitud d'informe del projecte en SNU relatiu a la instal·lació d'una explotació 
ramadera d'ànecs d'engreix al polígon 34, parcel·la 19 

 
27. Pontils 

2016 / 060898 / T   
Projecte en SNU relatiu a la legalització de l'obra construïda Mas Carol polígon 3, 
parcel·la 9 
 

Comarca Tarragonès 
 
28. Constantí 

2016 / 061182 / T   
Projecte en SNU d'estesa de 155 metres de cable elèctric en xarxa aèria de baixa 
tensió per subministrament a la finca situada al polígon 34, parcel·la 15 
 

INFORMES SOBRE USOS I OBRES PROVISIONALS  
 
Comarca Baix Camp 
 
29. La Selva del Camp 

2016 / 061261 / T   
Sol·licitud de llicència urbanística d'obres provisionals per a l'adequació interior 
d'una nau existent com a supermercat al carrer de la Pau 2 
 

 
30. Reus 

2016 / 061249 / T   
Sol·licitud de llicència urbanística d'obres provisionals per a l'execució de la base 
d'una sitja metàl·lica elevada a l'avinguda de Falset núm. 127 

 
31. Riudoms 

2016 / 061001 / T   
Sol·licitud de llicència urbanística d'usos i obres provisionals, consistents en 
condicionar la finca de l'Av. Montbrió 1, inclosa dins l'àmbit del PPR-9 Mas d'Aubi 
per a ús provisional agroalimentari 
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Comarca Tarragonès 
 
32. Creixell 

2016 / 060883 / T   
Informe previ de llicència d'obres per a la instal·lació de dues pistes de pàdel a la 
pista de tennis existent en el Càmping Sirena Dorada 
 

 
TORN OBERT DE PARAULES 
 


