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CAMP DE TARRAGONA

TURISME

El projecte de BCN World està a un
pas de l’aprovació definitiva

moment, el Govern va treballar
per redimensionar el projecte,
millorant la seva integració territorial tot mantenint la seva viabilitat, i per ampliar el consens
social i polític.

El pla director incorpora la divisió horitzontal parcel·lària a petició expressa dels operadors preselecionats
ACN

Agències/Redacció

El pla director urbanístic de BCN
World va quedar aprovat provisionalment ahir a la tarda per la
Comissió d’Urbanisme del Camp
de Tarragona per àmplia majoria. El planejament del rebatejat
com a Centre Recreatiu i Turístic
(CRT) de Vila-seca i Salou, va ser
votat en una comissió amb un
gran nombre de representants
territorials. Amb 26 vots a favor,
una abstenció i cap vot en contra, el projecte, redimensionat
en diverses ocasions i que difereix molt dels inicis, fa el darrer
pas a la seva aprovació deinitiva
demà. Durant la comissió es va
destacar la feina feta des que es
va aprovar inicialment el 30 de
juny passat, ara fa sis mesos. Durant aquest temps s’ha estudiat i
acceptat bona part del contingut
de les 16 al·legacions presentades per ajuntaments, plataformes ambientalistes i dels propis
operadors –preseleccionats per
adjudicar-se una llicència de
casino al macrocomplex–. Així,
un dels canvis incorporats, a petició expressa dels operadors, és
la possibilitat de la divisió horitzontal parcel·lària per especialització d’usos.
Amb aquesta aprovació provisional, el PDU encara la recta
inal de la seva tramitació. Està
previst que avui el Consorci del
CRT faci l’informe previ favorable i, demà, la Comissió de

Ahir a la tarda va tenir lloc al teatre de l’edifici del Pòsit de Pescadors la reunió de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona.

Política Territorial i Urbanisme
de Catalunya (CPTUC) emeti
previsiblement el darrer informe
favorable. La CPTUC, presidida
pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, es reunirà
a Barcelona i després el conseller
signarà l’aprovació deinitiva. Un
cop feta la signatura, el Pla es pu-

blicarà aquest divendres al Diari
Oicial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i els documents
es penjaran a la web del Departament per a la seva consulta.
El director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme,
Agustí Serra, va destacar aquest
dimarts que s’ha aprovat provisi-

onalment el PDU amb 26 vots a
favor, una abstenció i cap vot en
contra. «Hem tingut molt bona
acceptació i s’ha valorat la feina
feta», va exposar.
Entre l’aprovació inicial i la
provisional, va assegurar Serra, no hi ha hagut canvis en els
paràmetres urbanístics però sí

millores en les infraestructures
de mobilitat, ambientals o en els
serveis així com en els òrgans de
gestió.
El PDU es va aprovar inicialment per primer cop el 31 de juliol del 2015 i es va sotmetre a informació pública, rebent un total
de nou al·legacions. Des d’aquell

16 al·legacions
El resultat va ser un nou document que es va aprovar inicialment per segon cop el passat
30 de juny. Aquesta nova versió
incloïa una sèrie de millores
qualitatives, especialment en
l’estratègia de mobilitat de tota
la zona i en la integració del CRT
al seu entorn, tant pel que feia a
l’encaix urbà com el paisatgístic
i mediambiental. El document
aprovat el mes de juny s’ha sotmès a un nou període d’informació pública i d’audiència als ajuntaments afectats, durant el qual
ha rebut 16 escrits d’al·legacions,
a més dels corresponents informes municipals i dels organismes sectorials, que han estat un
total de 32.
Millores i precisions
Segons el Govern, fruit d’aquestes aportacions, s’han realitzat
alguns canvis i precisions en el
Pla, especialment pel que fa a
la mobilitat, a l’admissió de l’ús
hoteler al sector del centre de
convencions i també canvis i
millores en les infraestructures
tècniques de subministraments.
A més, s’ha recuperat el Pla de
Millora Urbana (PMU) com a
instrument de planejament urbanístic derivat que haurà de
concretar l’ordenació de la zona
dels Complexos Turístics Integrats (CTI). Finalment, l’administració actuant passa de ser l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) al
Consorci del CRT, integrat pels
ajuntaments de Vila-seca i Salou
i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

SOCIAL
CEDIDES

Finalitza sense èxit la recerca de
l’home desaparegut el dia 24 a
la Pobla de Montornès
Ramon García té 53 anys i pateix una discapacitat intel·lectual
ACN

Els equips d’emergència van
inalitzar ahir, a mitja tarda i
sense èxit, la recerca d’un home
de 53 anys a la Pobla de Montornès desaparegut des de dissabte
al matí. La recerca es va centrar
ahir des del seu domicili a la
urbanització Castell de Montornès, a més de les principals
pistes forestals i camins rurals,
i es va fer extensiva també per
diferents carreteres entre la
Pobla de Montornès i Roda de
Berà, Bonastre, Salomó, Vespella, Nou de Gaià, Riera de Gaià i
Torredembarra. En el dispositiu
de recerca hi van participar cinc

dotacions dels Bombers de la
Generalitat –amb el Grup Caní
de Recerca–, els Mossos d’Esquadra, Policia Local, Protecció
Civil i voluntaris.
Els veïns de la Pobla de Montornès també es van bolcar a
buscar aquest veí desaparegut
des del dia 24 de desembre a
la tarda. L’últim cop que se’l va
veure va ser al casal en un cagatió per a la canalla del poble. És
un home amb discapacitat intellectual del 65%, molt conegut a
la Pobla de Montornès. Viu amb
la seva mare i no se sap valdre
per si mateix, tot i que cada dia
tenia la rutina de sortir a cami-

nar, matí i tarda, segons explicava ahir la seva germana, Sara
Garcia. El desaparegut és el més
gran de quatre germans. Tots estaven ahir buscant-lo pel terme.
Malgrat agradar-li passejar pel
poble, mai havia passat una nit
sencera fora de casa.
Enganxada al telèfon, Sara
Garcia i el seu marit mantenen contacte constant amb els
agents de Protecció Civil, que
ahir al matí organitzaven en
grups els voluntaris congregats
al costat del castell. També s’hi
va afegir la unitat canina K-9 de
Creixell. Alguns lamentaven que
ahir dimarts, en ser dia ja labora-

Al fons, un dels vehicles de Protecció Civil. A baix, imatge recent del desaparegut.

ble, eren molt menys voluntaris
que aquest dilluns de Sant Esteve, en el qual se’n van reunir més
d’un centenar.
Ramon anava vestit amb ano-

rac de plomes amb caputxa, texans i bambes per caminar. Va
indocumentat, sense mòbil ni
diners. «Ho portem molt malament», deia la germana. La

família insisteix que, tot i que
sortia sol pel carrer –sempre feia
la mateixa ruta–, és incapaç de
demanar ajuda encara que tingui problemes.

