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PUBLICITAT

ANUNCI
d’informació pública del Projecte bàsic de desdoblament de l’ETAP de Montfullà, al terme
municipal de Bescanó (Gironès) i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres (clau A-
AA-00731-P).
L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant la Resolució de 19 de març de 2007 i en compliment
de les disposicions vigents, ha acordat l’obertura d’un període d’exposició pública als efectes
d’examen, rectificació i presentació de reclamacions del projecte Projecte bàsic de
desdoblament de l’ETAP de Montfullà, al terme municipal de Bescanó (Gironès), el qual resta a
disposició del públic durant el termini d’un mes, a comptar del dia de la publicació d’aquest
Anunci en el DOGC, en hores d’oficina, a les dependències següents:
Agència Catalana de l’Aigua, carrer Provença, 204-208, 08036 Barcelona.
Ajuntament de Bescanó, plaça Joan Maragall, 3, 17162 Bescanó.
Agència Catalana de l’Aigua Demarcació Territorial de Girona, carrer Ciutadans, 11, 17004
Girona.
Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Girona, carrer Ultònia, 10-12,
17002 Girona.
Dins d’aquest termini, els particulars, les entitats i els organismes afectats per l’execució de les
obres projectades poden presentar a les dependències indicades els escrits d’al·legacions que
considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l’objecte del projecte, i en
qualsevol de les formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Atès que el projecte que se sotmet a informació pública conté una llista concreta i
individualitzada dels béns i els drets que són considerats d’expropiació necessària, i d’acord
amb el que estableix el paràgraf segon de l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de
desembre de 1954 i altres articles concordants del seu Reglament de 26 d’abril de 1957,
qualsevol persona interessada o titular de drets reals i interessos econòmics sobre els béns
afectats també pot, dins el termini establert en aquesta informació pública, formular
al·legacions per escrit per tal de corregir els possibles errors que s’hagin produït en la
confecció de la llista dels béns i els drets afectats, que es publica annexa, o oposar-se
motivadament a la necessitat d’ocupació, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

Barcelona, 27 d’abril de 2007
Isabel Gandullo i Sarró
Cap del Departament de Serveis Tècnics

Annex
Terme municipal de Bescanó
Finca de projecte núm.: 1.
Parcel·la: 293.
Polígon: 2.
Titular: Ajuntament de Bescanó.
Superfície per expropiar, en m2: 836.
Superfície de servitud, en m2: 91.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 598.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 2.
Parcel·la: 235.
Polígon: 2.
Titular: Fernandez de Henestrosa, Maria Pilar.
Superfície per expropiar, en m2: 11.094.
Superfície de servitud, en m2: 25.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.095.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 3.
Parcel·la: 142.
Polígon: 2.
Titular: Puig Salvador, Felicidad.
Superfície per expropiar, en m2: 2.954.
Superfície de servitud, en m2: 495.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.621.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 4.
Parcel·la: 142.
Polígon: 2.
Titular: Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter,
Sa.
Superfície per expropiar, en m2: 450.
Naturalesa: Urbana.

Finca de projecte núm.: 5.
Parcel·la: 15.
Polígon: 2.
Titular: Torres Molinero, Hereus de José;
Martínez Encinas, María.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 414.
Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 6.
Parcel·la: 16.
Polígon: 2.
Titular: Tarrenchs Olle, Josefina.
Superfície d’ocupació temporal, en m2: 185.

Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 7.

Parcel·la: 17.

Polígon: 2.

Titular: Torres Molinero, Hereus de José;

Martínez Encinas, María.

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 402.

Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 8.

Parcel·la: 314.

Polígon: 2.

Titular: Torres Molinero, Hereus de José;

Martínez Encinas, María.

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 189.

Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 9.

Parcel·la: 18.

Polígon: 2.

Titular: Puig Salvador, Felicidad.

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 1.142.

Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 10.

Parcel·la: 19.

Polígon: 2.

Titular: Fernández de Henestrosa, Maria Pilar.

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 667.

Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 11.

Parcel·la: 9001.

Polígon: 2.

Titular: Ajuntament de Bescanó.

Superfície de servitud, en m2: 1.463.

Naturalesa: Rústica.

Finca de projecte núm.: 12.

Parcel·la: 9001.

Polígon: 2.

Titular: Ajuntament de Bescanó.

Superfície de servitud, en m2: 398.

Superfície d’ocupació temporal, en m2: 313.

Naturalesa: Rústica.
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Vista la sol·licitud de llicència
d’obra major formulada
Endesa Distribución Eléctrica
SLU per a estesa d’11m de
línia aèria 25 kV de suport N
13 existent de la línia 25 kV a
C.T 102.830 “ Codines I fins a
nou C.T 102.831 Codines II”.

Atès el que disposa l’article
48 en relació amb l’article 47
de la Llei d’Urbanisme, Text
Refós 1/2005 de 26 de juliol,
se sotmet a informació
pública el corresponent
projecte pel període d’un mes
comptador des de l’endemà
de la data de publicació
d’aquest anunci al BOP,
durant el qual qualsevol
interessat podrà formular les
al· legacions que estimi
adients.

L’expedient, per a la seva
consulta, és exposat al
departament d’urbanisme, 3a
planta de la seu de
l’Ajuntament de Tortosa.

L’ALCALDE

Tortosa (Terres de l’Ebre), 

24 d’abril de 2007
838285/845855$

PUBLICITAT

A N U N C I

Vista la sol·licitud de llicència
d’obra major formulada  per
Endesa Distribución Eléctrica
SLU per a modificació de la línia
aèria 25 kV Canalet i estesa de
1.458 m de línia aèria 25 kV des
de suport NB per instal·lar en la
línia 25 kv Canalet a C.T XD120
existent fins a nou C.T 102.830
Codines I intercalant entre ells
catorze suports metàl·lics.

Atès el que disposa l’article 48
en relació amb l’article 47 de la
Llei d’Urbanisme, Text Refós
1/2005 de 26 de jul iol, se
sotmet a informació pública el
corresponent projecte pel
període d’un mes, comptador
des de l’endemà de la data de
publicació d’aquest anunci al
BOP, durant el qual qualsevol
interessat podrà formular les
al·legacions que estimi adients.

L’expedient, per a la seva
consulta, és exposat al
departament d’urbanisme, 3a
planta de la seu de l’Ajuntament
de Tortosa.

L’ALCALDE

Tortosa (Terres de l’Ebre), 
24 d’abril de 2007

838285/845851$
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El Ple de l’Ajuntament de Reus, en ses-
sió tinguda en data 30 de març de 2007,
ha acordat assumir la proposta i aprovar
inicialment, amb condicions, la modifica-
ció puntual de la Revisió del Pla general
d’ordenació urbana de Reus pel que fa
als terrenys situats a l’illa delimitada
pels carrers Astorga, Riera de l’Escorial
i Pere Cavallé Llagostera, instada per In-
versions Patrimonials Pont, SL, la qual
té per objecte la reordenació dels espais
urbans i dels terrenys susceptibles d’edi-
ficació privativa a l’estat de planejament
anterior al pla general vigent.

L’esmentada modificació puntual se sot-
met a informació pública durant el termi-
ni d’un mes perquè s’hi puguin formular
les al·legacions que s’estimin pertinents.

L’expedient podrà ser examinat al nego-
ciat de Gestió Urbanística (c/ Josep
Sardà i Cailà, s/n, edifici del Mercat
Central, 1r pis) qualsevol dia laborable
durant l’horari d’atenció al públic (de 9 a
14 hores).

Reus, 16 d’abril de 2007
El secretari general 
Jaume Renyer Alimbau
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PUBLICITAT

El Ple de l’Ajuntament de Reus, en
sessió tinguda en data 30 de març
de 2007, ha acordat assumir la
proposta i aprovar inicialment, amb
condicions, la modificació puntual
de la Revisió del Pla general d’or-
denació urbana de Reus pel que fa
als terrenys situats al c/ General
Moragues, núm. 86, instada per
Promoragues 86, SL, la qual té per
objecte la reordenació volumètrica
de l’edificació.

L’esmentada modificació puntual
se sotmet a informació pública du-
rant el termini d’un mes perquè
s’hi puguin formular les al·lega-
cions que s’estimin pertinents.

L’expedient podrà ser examinat al
negociat de Gestió Urbanística (c/
Josep Sardà i Cailà, s/n, edifici del
Mercat Central, 1r pis) qualsevol
dia laborable durant l’horari d’aten-
ció al públic (de 9 a 14 hores).

Reus, 16 d’abril de 2007
El secretari general 
Jaume Renyer Alimbau
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Aprovat inicialment per la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament
de Tortosa el projecte per a la
rehabilitació d’un mas aïllat situat
a la Crta. Tortosa-Tivenys, 12, a
petició del Sr. Guillem Miralles
Majo.

De conformitat amb el que
disposa l’article 48 en relació a
l’ar t icle 47 de la Llei
d’Urbanisme, Text Refós 1/2005
de 26 de juliol i la disposició
transitòria dotzena de la mateixa
llei, se sotmet a informació
pública l’esmentat projecte pel
període d’un mes, comptador des
de l ’endemà de la data de
publicació d’aquest anunci al
BOP, durant el qual qualsevol
interessat podrà formular les
al·legacions que estimi adients.

L’expedient, per la seva consulta,
és exposat al depar tament
d’urbanisme, 3a planta de la seu
de l’Ajuntament de Tortosa.

L’ALCALDE

Tortosa (Terres de l’Ebre),
24 d’abril de 2007

125562/845858$
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� La programació estable
del Teatre Metropol de
Tarragona continuarà avui
(21.30) amb el muntatge
Plataforma, una versió
teatral, bastant lliure, de la
novel·la homònima amb
què Michael Houllebecq
ha sacsejat les conscièn-
cies a França i a tot Occi-
dent.

Plataforma (Poema
dramático hiperrealista

para siete voces y un Ya-
maha), que ara ha posat
sobre l’escenari Calixto
Bieto, reflexiona sobre els
temes més delicats i els ra-
cons més foscos de la so-
cietat occidental a través
de la història d’un gris fun-
cionari (interpretat per
Juan Echanove) que em-
prèn un viatge a Tailàndia
després de la mort del seu
pare. Al país oriental, el
protagonista no només co-

neixerà l’agitació sexual
que es mou pels carrers, si-
nó també un gran amor:
una executiva del món del
turisme amb qui arriba a la
conclusió de quina és la
solució a la crisi del sector
turístic: el sexe.

Bieito va ser seduït per
la novel·la de Houllebecq i
es va posar a treballar amb
el dramaturg Marc Rosich
per elaborar un text dra-
matúrgic que recull només

alguns dels fragments de
la novel·la original. L’Eu-
ropa decadent, com una
societat viciada i cansada,
es veu reflectida amb crue-
sa en aquest muntatge de
la companyia estable del
Teatre Romea.

Juntament amb Echano-
ve, el repartiment està for-
mat per Marta Domingo,
Lluís Villanueva, Carles
Canut, Mingo Ràfols, Bo-
ris Ruiz i Belén Fabra.

Juan Echanove protagonitza la versió
teatral de «Plataforma» al Metropol

EL PUNT / Tarragona

Escena de l’obra que avui es veurà al Metropol. /EL PUNT




