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La Junta de Govern Local, en sessió de
caràcter ordinari celebrada el dia 14 de març
de 2016, amb relació al Projecte de
reparcel·lació del PAU 14 Costes del Garraf,
adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
1. Aprovar definitivament el Projecte de repar-
cel·lació del PAU 14 Costes del Garraf, elabo-
rat pels serveis tècnics del Departament d’Ur-
banisme de l’Ajuntament de Calafell, amb es-
timació parcial de les al·legacions de la Sra.
M. Amparo Morales Macías i el Sr. Justino An-
tonio Castillo Jiménez, pels motius exposats a
l’informe emès per l’arquitecte director del de-
partament de 16 de febrer de 2016.
2. Publicar l’aprovació definitiva de l’expedient
de reparcel·lació, amb notificació personal als
interessats de l’expedient.
3. Elevar, un cop la present resolució hagi ad-
quirit fermesa en via administrativa, certifica-
ció de la mateixa, que expedirà la secretària
municipal d’acord amb allò establert a l’article
152 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urba-
nisme, i un exemplar del Projecte de repar-
cel·lació degudament diligenciat, al Registre
de la Propietat per a la seva inscripció.
Es posa de manifest l’expedient de referència,
que podeu consultar al Departament d’Urba-
nisme d’aquest Ajuntament, a la plaça Consti-
tució, núm. 5 de Calafell, de 9 a 14 hores.
La qual cosa us notifico perquè en prengueu
coneixement i tingui els efectes oportuns, i us
significo que la transcrita resolució és definiti-
va en via administrativa i en contra hi podeu
interposar, potestativament, recurs de reposi-
ció davant l’òrgan que ha dictat aquest acte
en el termini d’un mes a partir de la data se-
güent a la de recepció d’aquesta notificació o,
directament, recurs contenciós administratiu
davant dels jutjats contenciosos administra-
tius de Tarragona en el termini de dos mesos
comptats també a partir de la data següent a
la de recepció d’aquesta notificació, tot això
de conformitat amb el que s’estableix als arti-
cles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, i als articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la ju-
risdicció contenciosa administrativa, sense
perjudici que pugueu exercir qualsevol altre
recurs que estimeu procedent, d’acord amb el
que disposa l’article 58.2. in fine de l’esmenta-
da Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu co-
mú.
Àgueda Subirana Àlvarez
La secretària accidental
Calafell, 21 de març de 2016
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L’Ajuntament de Tarrago-
na i els experts tarrago-
nins Marc Chornet i Tere-
sa Valls han impulsat Me-
tròpera Tarragona, un
projecte que neix “per pro-
moure les tècniques prò-
pies de l’actor entre els in-
tèrprets d’òpera perquè
millorin la posada en esce-
na”, tal com va explicar
Marc Chornet.

El projecte es concreta
en dues fases. En la pri-
mera, s’impartirà un curs
d’estiu per a la captació de
talents d’arreu de Catalu-
nya. Al mateix temps, es
pretén “popularitzar
l’òpera”, per la qual cosa,
en properes edicions, es
portarà l’òpera als barris.
La segona fase serà la pro-
ducció d’una òpera de
mitjà format a càrrec dels
alumnes del curs que ha-
gin estat seleccionats. El
curs tindrà lloc al Teatre
Metropol i serà coordinat
per Isabel Soriano –doc-
torada en la relació entre
el cant i la interpretació–,
mentre que l’òpera resul-
tant serà dirigida per Ra-
mon Simó i presentada, a
finals d’any, al Teatre

Tarragona. Chornet ha
sentenciat: “Volem ex-
cel·lència en l’intèrpret i
popularitat en la difusió
del projecte.”

Es tracta d’un projecte
innovador que ocupa un
buit formatiu a Catalunya.
El segon any, el 2017, s’hi
incorporarà un festival lí-
ric per representar als bar-
ris i, el 2018, s’hi sumarà
una òpera de gran format.
L’alcalde de Tarragona,
Josep Fèlix Ballesteros, va

destacar que Metròpera
“posarà Tarragona al ma-
pa català de les arts escèni-
ques contemporànies”.
Els impulsors també van
recordar la tradició d’òpe-
ra a la ciutat i van remar-
car que l’èxit de les òperes
programades al Teatre
Tarragona ha estat clau
per iniciar el projecte. ■

a Neix Metròpera Tarragona, un
projecte que formarà els cantants
d’òpera en la posada en escena

Tarragona vol
ser un referent
de l’òpera a
Catalunya
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‘Le nozze di Figaro’, una de les òperes que es van representar,
el 20 de novembre passat, al Teatre Tarragona ■ INFOCAMP
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La frase

“Volem excel·lència
en l’intèrpret i
popularitat en la
difusió del projecte”

Marc Chornet
DIRECTOR DE TEATRE

La situació econòmica del
centre sanitari reusenc
no passa un bon moment.
Els comptes del 2015
s’han tancat amb un dèfi-
cit acumulat d’1,16 mi-
lions d’euros, segons la di-
recció, per la falta de fi-
nançament de la Genera-
litat i l’increment de l’ac-
tivitat per reduir les llis-
tes d’espera. El comitè
d’empresa, però, assegu-
ra que el desequilibri eco-
nòmic és de 3 milions
d’euros, ja que l’empresa
ja preveuria l’eliminació
del pagament dels objecti-
us, per un import d’1,9
milions d’euros. Amb tot,
la presidenta del consell
d’administració de l’hos-
pital Sant Joan, Noemí
Llauradó, va anunciar re-

unions i negociacions “im-
minents” amb la Generali-
tat per millorar el finança-
ment del centre sanitari i
aconseguir, entre d’altres
qüestions, el nivell 5.

“Si l’activitat és finan-
cés amb aquest nivell, gai-
rebé solucionaríem el dèfi-

cit”, va assegurar Llaura-
dó, que no va voler criticar
la tasca dels antics gestors
polítics de l’hospital. Llau-
radó va explicar que des
del 2012 hi ha hagut un in-
crement de l’activitat hos-
pitalària del 21%, amb
l’objectiu de reduir les llis-

tes d’espera, i que “en can-
vi”, l’augment dels ingres-
sos provinents de l’admi-
nistració autonòmica no-
més ha estat del 14%.

El nou conveni laboral,
signat el desembre de
l’any passat, preveu que
l’empresa i els treballa-
dors s’asseuran en cas de
desequilibri per negociar
possibles ajustos. Fonts de
la direcció van insistir ahir
que es negociarà amb els
empleats i que el dèficit és
d’1,1 milions d’euros i no
de 3 milions. La presiden-
ta del comitè d’empresa,
Alícia Martín, que va con-
siderar “inadmissible”
l’actitud de la direcció, es
va mostrar, amb tot, dis-
posada a negociar sobre
els efectes que pugui tenir
el desequilibri pressupos-
tari, però sense que hi ha-
gi res “imposat”. ■
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L’hospital de Reus té
un dèficit d’1,16 milions
a La direcció del centre sanitari apunta a la manca de finançament
provinent de la Generalitat de Catalunya per explicar la situació actual

Llauradó va anunciar reunions amb la Generalitat ■ E.C.


