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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 6 D’AGOST DEL 2021

Els efectes del coronavirus

Les demandes al Banc dels
Aliments es disparen de nou
a En set mesos aquesta entitat ha repartit un terç d’aliments més que en el mateix període de l’any
passat a Ara mateix l’entitat atén 148.879 persones, de les quals 6.309 són menors de dos anys

El Banc dels Aliments de
Barcelona ha hagut de distribuir en els darrers set
mesos un terç d’aliments
més que entre el gener i el
juliol de l’any passat. En total, ha repartit 14.390.667
kg d’aliments a entitats
d’iniciativa social que atenen les persones més vulnerables. Aquesta xifra ha
permès mantenir una mitjana de lliurament de 14 kg
per persona al mes, malgrat l’augment d’un 30%
del nombre de beneficiaris
respecte a l’any passat.
Segons ha informat en
un comunicat, actualment
les persones que atén

—————————————————————————————————

5

tones d’aliments es van
aconseguir a Catalunya en el
darrer Gran Recapte, de les
quals 3,5 a Barcelona.

aquesta
entitat
són
148.879, de les quals 6.309
són menors de dos anys.
L’emergència social que ha
comportat la pandèmia ha
obligat els bancs dels aliments a fer un gran esforç
per garantir l’aprovisionament de les entitats d’iniciativa social que atenen
les persones més vulnera-

El Banc dels Aliments de Barcelona ha repartit 14 tones
d’aliments en set mesos ■ BANC DELS ALIMENTS

Catalunya paga
un 23% més
cara l’aigua
que l’Estat
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La factura de l’aigua a Catalunya és un 23% més cara que la mitjana espanyola. Segons un estudi de Facua, el preu mitjà de l’aigua a Catalunya per un
consum de 13 metres cúbics mensuals és de 25,47
euros, un import superior
als 20,66 euros al conjunt
de l’Estat. En cas que el
consum baixi a 9 metres
cúbics, la factura mensual
baixa a 16,23 euros, un 9%
superior a la mitjana espanyola. Barcelona és la ciutat catalana amb l’aigua
més cara, amb diferències
de preu que poden arribar
al 61% en comparació amb
la mitjana espanyola. Per
altra banda, Girona és la
capital catalana amb la
factura més baixa (18,5
euros) i Lleida i Tarragona
se situen també per sobre
de la mitjana estatal, amb
18,01 euros mensuals i
16,19 euros respectivament en consums superiors a 9 m³. ■
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Ajuntament
del Masnou
EDICTE relatiu a l’aprovació inicial del Pla especial d’ordenació de façanes i espais comunitaris del conjunt residencial Bell Resguard del Masnou. Expedient núm. X2021012772
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de juliol de 2021, ha aprovat
inicialment el Pla especial d’ordenació de façanes i espais comunitaris del conjunt residencial Bell
Resguard del Masnou.
Així mateix, s’ha acordat suspendre el tràmit d’atorgament de llicències i tramitacions en l’àmbit
del referit pla, d’acord amb l’article 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost; i determinar, de conformitat amb l’article 74.1 de l’esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, de dos anys comptat des del dia següent
al de la data de l’acord d’aprovació inicial del Pla especial.
Per aquest motiu, i d’acord amb el que preveu l’article 85.4 del TRLUC, en relació amb l’article
115 del seu reglament, s’inicia un període d’informació pública durant el termini d’un mes, comptat des del dia següent al de la data de l’última publicació del present edicte al Butlletí Oficial de
la Província, al diari El Punt Avui, a l’e-Tauler i a la web municipal (http://www.elmasnou.cat).
Donat que el període d’informació pública coincidirà parcialment amb el mes d’agost, aquest quedarà ampliat en un mes.
Tota la documentació tècnica i administrativa de l’expedient podrà examinar-se a les dependències de la Unitat d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, tots els dies hàbils i en hores d’oficina (de
8:30 a 14 hores), i a la web municipal http://www.elmasnou.cat, dins el termini assenyalat.
El Masnou, 4 d’agost de 2021
Jaume Oliveras i Maristany
Alcalde
Annex: Plànol de delimitació de l’àmbit de la suspensió.

APROVACIÓ INICIAL DE DOS REGLAMENTS
El Ple municipal, en la sessió ordinària duta a
terme el dia 29.06.2021, va aprovar inicialment
els següents dos reglaments:
- “Reglament d’ús i funcionament de l’aparcament municipal subterrani de la plaça Fra Bernadí de Manlleu”.
- “Reglament regulador del servei públic local
d’aparcament en superfície controlat per parquímetres”.
Amb aquest anunci s’obre un termini d’informació pública de les esmentades aprovacions,
mitjançant inserció en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB), en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), al
diari “El Punt Avui” i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, durant un termini de trenta dies,
comptat des de l’endemà de la data de la darrera d’aquestes publicacions. Durant aquest
lapse de temps, les persones interessades podran consultar i examinar els expedients a les
oficines municipals, tots els dies feiners, entre
les 08.30 i les 14.00 hores, i formular reclamacions, proposar suggeriments i posar de manifest les al·legacions que considerin oportunes
al text dels dos nous Reglaments.
Una vegada transcorregut aquest termini sense
que s’hagi presentat cap al·legació, aquests
dos Reglaments esdevindran definitivament
aprovats, sense que calgui cap més acte ni
acord, i es procedirà a la publicació íntegra dels
seus textos en el BOPB, i s’inserirà un anunci
amb la referència d’aquesta publicació al
DOGC. Els nous Reglaments no entraran en vigor fins que no hagi transcorregut el termini establert a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local,
i regirà mentre no s’acordi la seva modificació o
derogació.
Amb l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor
d’aquests dos Reglaments quedaran derogats
el “Reglament general d’ús i funcionament de
l’aparcament subterrani de la plaça Fra Bernadí
de Manlleu”, els “Estatuts de la comunitat d’usuaris de l’aparcament subterrani de la plaça
Fra Bernadí de Manlleu” i el “Reglament regulador del servei públic local d’aparcament en superfície controlat per parquímetres”; els quals
foren publicats íntegrament en l’edició del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
08.02.2012.
Manlleu, 03.08.2021
L’alcalde
Àlex Garrido i Serra
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bles. Segons dades recents
de l’Idescat, l’actual taxa
de pobresa se situa en un
26,3% i la pobresa severa
ha passat d’un 5,7% a un
6,2%.
Segons el banc, gràcies a
les ajudes rebudes al llarg
del 2020 i durant el 2021
s’han pogut aprovisionar
d’aliments bàsics com la
llet, l’oli i els llegums, i productes frescos com ara pollastre, peix i ous. Les ajudes provenen d’empreses
agroalimentàries, d’altres
empreses que han donat
fons i de les aportacions de
la ciutadania. De gener a
juny del 2021, el Banc dels
Aliments ha adquirit productes per valor de
4.200.115 euros. ■

La xifra

166503-1247472Q

D.B.

L’oposició de
Badalona fa
que Joel Joan
hi pugui actuar
Agències
BADALONA

L’oposició en bloc a l’Ajuntament de Badalona ha
forçat el govern del PP a
mantenir l’obra de teatre
El gran comediant, de
Joel Joan, en la programació de tardor del centre
d’arts escèniques Zorrilla.
Ahir es va reunir el consell
d’administració de Badalona Cultura, on els populars es van quedar sols a
l’hora de defensar la cancel·lació de la representació, prevista per al 19 de
novembre. L’equip de García Albiol defensava que
l’actitud de l’actor en un
vídeo que va difondre a les
xarxes era “incompatible”
amb la seva inclusió en la
cartellera d’un equipament públic. Guanyem,
que va denunciar el caire
polític de la decisió, va demanar la dimissió de la regidora de Cultura i també
ha proposat una moció de
censura a l’alcalde. ■

