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PUBLICITAT

ANUNCI
sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona referent als municipis
de Conesa i Forès.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 25 de juny de 2009, va
adoptar l’acord següent:

Exp.: 2009 / 035654 / T
Pla especial del Parc Eòlic de Conesa II, al terme municipal de Conesa i Forès

Vista la proposta de la Ponència Tècnica, i de conformitat amb les consideracions
efectuades per aquesta Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, s’acorda:

-1 Aprovar inicialment el Pla especial del Parc eòlic de Conesa II, promogut per l’empresa
GERRSA i tramitat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, segons el que
determinen els articles 67.1.e) i 83.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, condicionat al fet que es doni compliment a les
prescripcions següents:
1.1 Caldrà aportar plànols on es pugui analitzar la proposta i la seva consegüent
compatibilitat urbanística i sectorial, situada sobre les bases següents:
- el planejament urbanístic vigent d’ambdós municipis,
- el planejament territorial/sectorial vigent,
- el planejament vigent pel que fa a zones de protecció naturals (espais protegits).
1.2 Caldrà aportar un document de compromisos i garantia signat per l’empresa GAMESA
(Gerr Grupo Energético XXI, S.A.) en el qual es reculli que es farà càrrec de:
- el cost íntegre del desmantellament del parc el dia que s’acabi la seva vida útil o entri en
desús,
- el transport de totes les peces constructives que en formen part a un centre abocador
autoritzat,
- la revegetació i restitució de les característiques paisatgístiques dels espais naturals que
es facin malbé durant el procés del desmantellament.

-2 Un cop s’aporti la documentació requerida al punt 1 d’aquest acord, exposar l’expedient
a informació pública pel termini de 45 dies, mitjançant la publicació de la part dispositiva
d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i en un
dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal i supramunicipal, a fi que es puguin
presentar les al·legacions oportunes.

-3 Sol·licitar, de conformitat amb l’article 83.5 de la Llei esmentada, simultàniament al
tràmit d’informació pública, informe als següents organismes sectorials: Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques; Agència
Catalana de l’Aigua; Direcció General de Qualitat Ambiental i Serveis Territorials de Medi
Ambient i Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge; Direcció General de
Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació; Institut Geològic
de Catalunya; Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i
Obres Públiques; Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació; Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural; Direcció General d’Energia i Mines, i Institut Català d’Energia del
Departament d’Economia i Finances.

-4 A continuació de la informació pública, d’acord amb l’article 83.8 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, concedir audiència pel termini d’un mes als municipis de Conesa i Forès.

-5 Comunicar aquest acord a l’interessat, als ajuntaments de Conesa i Forès, i als
propietaris afectats.

-6 Publicar aquest acord a la pàgina web del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Contra l’acord anterior, en tant que es tracta d’un simple acte de tràmit que no decideix
directament ni indirectament en el fons de l’assumpte, ni impedeix la continuació del
procediment, ni produeix indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, no
es pot interposar cap recurs, sense perjudici que pugueu al·legar oposició a l’esmentat
acord per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment, de conformitat
amb el que disposa l’article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

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’, i a la
pàgina web del Depar tament de Política Terr itor ial i Obres Públiques
(http://www.gencat.cat/ptop).

Tarragona, 2 de novembre de 2009
Sílvia Caire Garcia 
Secretària de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Serveis Territorials a Tarragona
Serveis Territorials d’Urbanisme
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PUBLICITAT

NÀUTIC TARRAGONA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad NÀUTIC 
TARRAGONA, S.A., y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de So-
ciedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta Gene-
ral Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en su domicilio social,
situado en Tarragona, Port Esportiu, Edifici Club Nàutic, Local Capitanía,
el día 14 de diciembre de dos mil nueve a las trece horas en primera con-
vocatoria, y para el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en
segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente Orden del día:

Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Lectura y aprobación del acta si procede.

DERECHO DE INFORMACIÓN.

De acuerdo con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Socieda-
des Anónimas, los Sres. Accionistas tendrán derecho a examinar en el do-
micilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que
sean sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar que la Junta General se celebrará probable-
mente en primera convocatoria.

Tarragona, dos de noviembre de dos mil nueve
El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Martín García
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Eivissa, 22 -Tel. 977 221 769 - 43005 Tarragona
www.lapletarestaurant.es    info@restauraciocontemporanea.com

Horari:
Migdia de dilluns a divendres de 13.00 a 15.30 h
Nit de divendres i dissabte de 21.00 a 22.45 h

Disposem de menú diari, menús per a grups i empreses i 
una carta curosament treballada per satisfer els gustos més exigents

CARGOLS A LA LLAUNA
MENÚ DEL CARGOL

En el transcurs de la ceri-
mònia de cloenda del festi-
val es projectarà fora de
competició 50 años de ca-
lle. Aquest documental
l’ha realitzat el muntador
de cinema Josep M. Aixa-
là, que ha tingut accés a
l’arxiu fílmic de TVE per
confeccionar un film que
il·lustra 24 hores de la vida
als carrers de les ciutats es-
panyoles en els últims 50
anys. Els premis que es
lliuraran són cinc: el Ciu-
tat de Reus a la millor pel-
lícula de la secció oficial,
dotat amb 4.000 euros; el
Memorimage a la millor
producció (3.000 euros);
el Cinema Rescat al millor
treball de documentació i
recerca (1.000 euros); el
del públic (1.000 euros), i
el Memorial Democràtic a
la pel·lícula que millor
abordi la recuperació de la
memòria història entre
1931 i 1980.

La sessió d’avui del Me-

morimage començarà a les
dotze del migdia amb la
projecció fora de concurs a
la Sala Santa Llúcia de 50
años de tradiciones, un
documental que explica
l’evolució de la societat
espanyola dels últims 50
anys segons la visió de
quinze cineastes catalans.
A la tarda, i ja en concurs,
es projectaran les pel·lícu-
les Ascension of time and
the city i Johny Cash at
Folsom Prison.

En les últimes hores del
festival han destacat dos
títols: Disco & Atomic
War i Cooking history, que
es van projectar dijous. El
primer és un documental
realitzat per l’estonià Jaak
Kilmi (que va ser present
en la projecció i va delec-
tar els assistents amb les
seves explicacions) que
narra, d’una manera molt
personal i peculiar, la par-
ticular guerra freda infor-
mativa que va viure Estò-

nia quan era una república
soviètica, ja que gran part
del país podia sintonitzar
la televisió occidental de
Finlàndia. El documental,
molt divertit i alhora crític,
va sorprendre també per la
recuperació que fa d’imat-
ges d’arxiu i per l’original
recreació que fa de l’èpo-
ca.

Més dura per a l’espec-
tador va ser Cooking histo-
ry, una coproducció aus-
tríaca, txeca i eslovaca en
què cuiners de diverses ge-
neracions i exèrcits (cui-
ners alemanys que van en-
vair la Unió Soviètica du-
rant la Segona Guerra

Mundial, cuiners soviètics
que van ocupar Hongria el
1956 i Txecoslovàquia el
1968, cuiners croats que
van lluitar contra els serbis
en la guerra dels Balcans,
cuiners de l’exèrcit fran-
cès durant la guerra d’in-
dependència d’Algèria,
etc.) narren com es veuen
les guerres des de les cui-
nes de campanya.

L’alt nivell d’aquestes
pel·lícules el va acabar de
completar ahir a la nit My
Iranian paradise, un do-
cumental de producció da-
nesa centrat a retratar la re-
lació de l’Iran amb el món
occidental.

Memorimage acaba
avui amb més films

i el palmarès del
festival

El certamen ha projectat en les últimes
hores tres dels títols més destacats

NATÀLIA BORBONÈS / Reus
● El quart festival internacional de pel·lícules amb imat-
ges d’arxiu Memorimage acaba avui amb la cerimònia de
lliurament de premis, que tindrà lloc al Teatre Bartrina
(21.00 h). En les últimes hores, el certamen ha projectat
tres films destacats: Disco & Atomic War, Cooking histo-
ry i My Iranian paradise.

A dalt, una escena de Disco & Atomic War, un dels films
destacats del festival. A sota, My Iranian paradise.

● La programació de tar-
dor de la Cripta de l’Ermi-
ta de Cambrils començarà
diumenge (20.00 h) amb el
primer concert del XVII
Cicle de Música Vocal,
que serà el recital de la so-
prano Esther Martínez i el
pianista Medir Bonachí.

La programació consta
de set concerts, dels quals
cinc s’inscriuen en el cicle
de música vocal que orga-
nitza la Coral Verge del
Camí. Així, el 22 de no-
vembre actuaran el Cor
Scherzo i el pianista Alan
Branch, i l’endemà, Nés-
tor Eidler (violí), Rodolfo
Zanni (violoncel i bando-
neó) i Irene Aizemberg
(piano). El 28 de novem-
bre, el Cor Cabanilles de

l’Schola Cantorum d’Al-
gemesí interpretarà la Pe-
tita missa solemne de Ros-
sini amb l’acompanya-
ment al piano de Jordi Pe-
llicer i sota la direcció de
Júlia Oltra. El 13 de de-
sembre, actuarà el cor Nà-
iades dirigit per Buia Rei-
xach i acompanyat al pia-
no per Alba Boada. El 20
de desembre, la Coral Ver-
ge del Camí i la coral in-
fantil presentaran, amb el
grup instrumental Lym-
pha, una producció pròpia:
l’ensalada La bomba de
Mateu Fletxa. I el 3 de ge-
ner, el quintet de solistes
de la Camerata XXI inter-
pretarà un programa de
valsos i polques de Joseph
Strauss, Johan Strauss i
Johan Strauss fill.

Comencen a Cambrils els
concerts de tardor-hivern
de la Cripta de l’Ermita

EL PUNT / Cambrils
● El documental Esqui-
vant les ombres, del perio-
dista tortosí Dani Gutiér-
rez, ha estat un dels tre-
balls premiats en l’Urban-
TV 2009, un festival inter-
nacional de televisió sobre
vida i ecologia urbanes
que s’organitza a Madrid.
El documental segueix els
passos de Ramón Gimé-
nez, un exnarcotraficant
d’ètnia gitana reconvertit
en pastor de l’església
evangelista Filadèlfia de
Tortosa, i endinsa l’espec-
tador en les entranyes de la
comunitat gitana de la ciu-
tat. A través d’un recorre-
gut per les zones més de-
cadents i desafavorides de
Tortosa, el documental dó-
na la paraula a tot tipus de

personatges que habiten
als barris més trencats i
oblidats de la ciutat i que
expliquen les misèries de
la vida, la seva lluita diària
per escapar de les ombres
de la delinqüència i la
desesperació que els en-
volten, i mostrar els esfor-
ços de la comunitat gitana
per posar fi als prejudicis
que els persegueixen des
de temps immemorials.

L’edició d’enguany del
festival Urban-TV ha ob-
tingut un nou rècord de
participació, amb 335 pro-
duccions a concurs, de 41
països. Esquivant les om-
bres ha obtingut el guardó
com a millor documental
amateur, el de més dotació
econòmica, amb 6.000 eu-
ros de premi.

Premiat a Madrid un
documental sobre la

comunitat gitana de Tortosa
EL PUNT / Tortosa
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