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TARRAGONA

SALOU

Enderrocaran l’actual Joan
XXIII per fer un nou hospital

Elrow cancel·la el
festival que havia
de fer a Salou

a Del centre actual, només es conservarà l’edifici d’urgències i l’UCI pediàtrica, que és el que s’ha
reformat recentment a El projecte tindrà tres fases i es calcula que superarà els 100 milions
Carina Filella
TARRAGONA

Poc rastre quedarà de l’actual complex d’edificis de
l’hospital Joan XXIII de
Tarragona. Ni tan sols la característica façana principal. Segons la previsió d’actuacions que ahir va presentar el conseller de Salut,
Antoni Comín, la major
part dels edificis s’enderrocaran, per construir un nou
hospital que tindrà una superfície total de 80.000 metres quadrats (20.000 més
que l’actual).
El projecte s’executarà
en tres fases i tot i que de
moment hi ha pressupost
garantit per executar només la primera fase, de 48,5
milions d’euros, l’obra completa es calcula que superarà els 100 milions.
“De l’actual hospital només en quedarà allò que té
un estàndard constructiu,
tecnològic i assistencial de
valor”, explica Comín. I això
vol dir que l’ únic edifici que
no anirà a terra (i que representa un 25% del complex
actual) serà el del servei
d’urgències i l’UCI pediàtrica, que és justament el que
s’ha reformat en els darrers
mesos. De fet, Comín va
anunciar ahir que l’esperada UCI pediàtrica es posarà
en marxa a l’octubre.
La distribució de l’hospital canviarà radicalment. A
l’espai que ara ocupa l’edifici amb la façana principal

Elrow, organitzadora del festival
Friends & Family que s’havia de
fer el dia 15 de juliol a Salou va
anunciar en un comunicat publicat a Facebook, que “a causa
de la polèmica entre institucions, se suspèn l’esdeveniment per no incrementar la
tensió política”. L’anunci arriba
després que l’Autoritat Portuària desestimés la celebració a la
Pedrera del Camp Salou, emplaçament que havia triat l’empresa, i que l’Ajuntament de Salou es negués després a traslladar la festa als Emprius, que
s’havia plantejat com a espai alternatiu. Les entrades es podran canviar per la festa del setè aniversari, que se celebrarà el
15 de juliol a Viladecans o bé
demanar l’import íntegre.■ J.C.

MALGRAT DE MAR

Acord per
recuperar el delta
de la Tordera

El conseller de Salut (a l’esquerra), ahir, davant la façana de l’hospital Joan XXIII, que s’enderrocarà ■ ACN

s’hi situarà l’àrea de recerca. I les instal·lacions hospitalàries es construiran a la
que ara és la part del darrere del complex, on hi ha l’heliport i un aparcament (en
uns terrenys que van ser cedits per l’Ajuntament i que
ara són propietat de la Generalitat). Serà en aquesta
primera fase que es construirà el nou edifici hospitalari, d’uns 40.000 metres
quadrats, per valor de 48,5
milions, que ja “estan blindats” i garantits.
D’aquests 40.000 metres quadrats, 25.000 es
destinaran als serveis
d’hospitalització, gabinets
d’intervencionisme, hospi-

El 2021
La previsió és que l’any que
ve es redacti el projecte
d’aquest edifici central i

que l’obra comenci l’any
2019. El 2021 estarà acabat, segons Comín. En la
segona fase (per a la qual
encara no s’ha fixat quin
serà el calendari) s’enderrocaran els dos edificis que
s’hauran buidat en la primera –un d’aquests és el de
la façana–.
També s’instal·larà el
bloc quirúrgic i la unitat de
diagnòstic per la imatge a
l’espai dels 15.000 metres
quadrats que s’havien reservat abans en el nou
equipament. I es construiran 10.000 metres quadrats més per a usos ambulatoris i per traslladar-hi
les consultes externes. ■
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tal de dia i diàlisi, entre altres. Són els serveis que ara
es troben en dos dels tres
edificis principals i que han
quedat “obsolets”, segons el
conseller. Més espai, però,
no implicarà més quantitat
de llits, segons Rafael Gràcia, gerent territorial de
l’ICS. “El creixement serà
més tecnològic”, va assenyalar. La resta del nou edifici, 15.000 metres quadrats, es reservarà per situar-hi altres serveis en una
fase posterior.

Un centre amb
quatre edificis

—————————————————————————————————

Quan s’hagin acabat totes les
obres, el nou Joan XXIII estarà constituït per quatre grans
edificis: el de serveis centrals,
hospitalització i ambulatori;
el d’urgències, cirurgia major
ambulatòria, crítics i hospitalització maternoinfantil
(l’únic dels tres grans edificis
actuals que es mantindrà);
docència i recerca. i, finalment, centre sociosanitari,
rehabilitació i centre d’atenció primària a l’actual edifici
Francolí.

INDUSTRIAS BOLCAR, S.A.

Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès
EDICTE
Referència:

Expedient núm.: UO75/17/04
PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL I DEFINITIVA DEL PROJECTE EXECUTIU PLAÇA MIQUEL OLIVELLA
(abans PERE PLANES) AL BARRI DE LA FLORESTA AL MUNICIPI DE SANT CUGAT DEL VALLÈS
Aprovació inicial: 30/05/2017
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 30 de maig de 2017, va acordar aprovar inicialment i definitivament el Projecte executiu plaça Miquel Olivella (abans Pere Planes) al barri de la Floresta al municipi de Sant Cugat del Vallès en els mateixos termes del projecte redactat per l’arquitecte Pere Cabrera Massanés per encàrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i de conformitat amb l’informe favorable del Servei d’Obres i Projectes de data 24 de maig, i sotmetre el dit expedient a informació pública per termini de trenta dies, d’acord amb el que determina l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 17 d’agost, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Durant l'esmentat termini de trenta dies, a comptar des del dia següent de la data de l’última publicació del present edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació, així com en la pàgina web municipal www.santcugat.cat, tota la documentació tècnica i administrativa de l'expedient podrà examinar-se a la mateixa web i a les dependències municipals, plaça de la Vila, número 1, amb visita prèvia concertada, i es podran presentar al·legacions mitjançant qualsevol dels procediments previstos en
l'article 83.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Superat l'anterior termini d’informació pública i/o de la notificació individualitzada sense haver-se formulat al·legacions, l'expedient estarà aprovat definitivament segons acord de la Junta de Govern Local de 16 de maig de 2017.
En el supòsit d’elevar-se a definitiu l’esmentat projecte, pel transcurs del termini d’informació pública, sense haver estat formulades al·legacions, contra
aquest acte d’aprovació definitiva, podeu interposar, potestativament, recurs de reposició davant l’Ajuntament en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al de l’última publicació de l’esmentat edicte, o directament recurs contenciós administratiu dins el termini de dos mesos davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona. No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.
Sant Cugat del Vallès, 5 de juny de 2017.
L'ALCALDESSA, Mercè Conesa i Pagès
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ANUNCI
Expedient: C-196
Assumpte: Text del conveni entre l’Ajuntament de Sabadell, la societat Mas Duran SA
i el Sr. Jorge de Pallejá Ricart per a l’adquisició de part de la finca denominada Manso
Feu i del Castell de Can Feu
Emplaçament: Manso Feu - Castell de Can Feu
En relació amb l’expedient de referència, en
data 25 de maig de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar sotmetre el text del conveni
entre l’Ajuntament de Sabadell, la societat
Mas Duran SA i el Sr. Jorge de Pallejá Ricart
per a l’adquisició de part de la finca denominada Manso Feu i del Castell de Can Feu, a
informació pública pel termini d’UN MES al
Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb
l’article 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. El text es pot consultar al web municipal (www.sabadell.cat) i al Servei d’Atenció Ciutadana d’Urbanisme (carrer del Sol,
núm. 1, 3a planta).
Maties Serracant Camps
Tinent d’alcalde de l’Àrea Territori i Sostenibilitat
Sabadell, 26 de maig de 2017

De conformidad con lo establecido
en el artículo 14 de la Ley 3/2009,
de 3 de abril, sobre modificaciones
estructurales de las sociedades
mercantiles, se hace público que la
Junta General Universal y Extraordinaria de la Sociedad Industrias
Bolcar, S.A. ha acordado por unanimidad, en fecha veinte de mayo de
dos mil diecisiete, la transformación
en Sociedad de Responsabilidad
Limitada, aprobándose también el
balance de transformación y los
nuevos estatutos sociales. Por tanto, a partir de ahora, la sociedad girará bajo la denominación ‘Industrias Bolcar, S.L.’
Vilobí del Penedès, a tres de junio
de dos mil diecisiete.
Vicente Suriol Coral. Presidente del
Consejo de Administración.
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Administracions, entitats ecologistes, centres d’estudis i representants dels càmpings van
seure ahir al matí al voltant
d’una taula amb l’objectiu de
posar-se les piles i afrontar,
sense excuses, el repte de recuperar l’espai natural que
comparteixen els municipis de
Blanes, Malgrat de Mar, Tordera i Palafolls. El debat, amb la
participació d’una vintena de
representants, va evidenciar
tant els diferents punts de vista
de com cal afrontar el futur del
delta com la voluntat general
d’arribar a una entesa malgrat
les opinions contraposades.
Per això, es va acordar la
creació formal de la taula on hi
ha representats tots els sectors afectats. ■ T.M.

VIC

L’ampliació del
Santa Creu, a punt
l’any vinent
Els treballs arqueològics al solar de l’hospital universitari de
la Santa Creu de Vic estan a la
recta final. A partir de dilluns,
l’empresa TOP Proyectos y
Contratas començarà les
obres d’ampliació del l’hospital
per la zona sud. La setmana
que ve es tancarà tot el perímetre de l’obra, que s’ampliarà
fins a mig carrer Dr. Junyent, i
només hi haurà un carril de circulació per als cotxes. Les troballes arqueològiques han endarrerit uns mesos l’execució
de la remodelació del centre
sanitari, de manera que s’acabarà a la tardor de l’any vinent.
Jordi Roca, gerent de l’hospital,
va dir que a partir d’ara es
manté el calendari. ■ A.A.

