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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 5 DE MARÇ DEL 2020

POLÍTICA

ECONOMIA

L’alcalde
d’Argentona s’hi
repensa i dimiteix

SOCIETAT

La Sagrada
Família ofereix un
nou local per al
cau Antoni Gaudí
La junta constructora de la Sagrada Família adequarà un espai d’uns 200 m² al solar recentment adquirit al número
424 del carrer Mallorca i el cedirà a l’Ajuntament per tal que
el pugui oferir al cau Antoni
Gaudí. La proposta l’ha enviada el president delegat de la
junta constructora a l’Ajuntament de Barcelona després
que el Cau Antoni Gaudí denunciés que els volen fer fora
del temple, on s’estan des de
fa 64 anys, i el consistori s’avenís a ajudar-los. ■ REDACCIÓ

Ajuntament de
Cabrera de Mar

El TS considera usura l’interès
exagerat a les targetes ‘revolving’
El Tribunal Suprem va ratificar
ahir que les targetes de crèdit
amb tipus d’interès desproporcionadament alts poden
considerar-se usura. En una
sentència sobre les anomenades targetes revolving –targetes de crèdit renovable–, el
tribunal desestima el recurs
de l’entitat WiZink, que havia
comercialitzat una targeta
amb un TAE del 26,8% a l’inici
i que havia arribat al 27,24%.
S’acull a la llei d’usura del

1908, encara vigent, que considera nul qualsevol contracte
de préstec fixat a un cost molt
superior al normal de mercat.
El 2015, el Suprem ja va emetre sentència en considerar
“usura” els alts interessos que
es cobren per aquests crèdits,
superiors al 20%. Ara, però,
ha tornat a estudiar-ho arran
del recurs que va presentar
WiZink, una antiga filial del
Banc Popular que ara és propietat d’un fons d’inversió

nord-americà, contra la sentència. En el procés inicial,
una consumidora va demanar
que es declarés la nul·litat del
contracte de targeta de crèdit
per l’existència d’usura en el
tipus d’interès fixat. L’entitat
financera li va respondre que
els tipus d’interès pactats no
eren notablement superiors
als habituals en el mercat
d’aquestes targetes, segons
els tipus d’interès del Banc
d’Espanya.■ REDACCIÓ

ANUNCI
APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ORDENANÇA DE MERCATS
DE VENDA NO SEDENTÀRIA
El Ple de l’Ajuntament de Torredembarra en
la seva sessió ordinària, duta a terme en data 20 de febrer de 2020, ha aprovat inicialment el projecte d’Ordenança de mercats de
venda no sedentària.
D’acord amb el que estableixen els articles
178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i 63.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, l’acord d’aprovació
i el text de l’esmentat projecte d’ordenança
resten exposats al públic a les oficines municipals, durant el termini de trenta dies,
comptats des de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci als següents mitjans: tauler d’edictes municipals, Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i un mitjà
de difusió escrita diària, perquè les persones
interessades puguin examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions i al·legacions
que considerin oportunes.

La qual cosa es fa pública a Torredembarra,
en data 27 de febrer de 2020

2019 després que el van acusar d’abús sexual. La CUP va
lamentar ahir que la renúncia
no es produís després de la
tramitació de la denúncia
d’una agressió masclista que
va abordar la comissió feminista. “Hauríem preferit que
hagués arribat abans”, va dir
la diputada Natàlia Sànchez.

L’alcalde,

Ajuntament de
Malgrat de Mar
Territori i Sostenibilitat

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió de data
27 de febrer de 2020, adoptà entre d’altres
els següents acords:

El pont del Petroli va quedar partit i ara es retiren les restes de la plataforma final ■ A.B.

SOCIETAT

SOCIETAT

Una filla de
Pasqual Maragall
presidirà la
fundació

Comença la retirada de la
plataforma del pont del Petroli

Cristina Maragall Garrigosa ha
estat nomenada presidenta
del patronat de la Fundació
Pasqual Maragall, en substitució de la seva mare, Diana
Garrigosa, que va morir el dia
10 de febrer passat. També ha
entrat a formar part del patronat com a vocal Airy Maragall
Garrigosa, també filla del matrimoni, segons ha informat la
Fundació Pasqual Maragall.
Jordi Camí ha estat nomenat
vicepresident tercer del patronat i Arcadi Navarro,
director.■ REDACCIÓ

155040-1226059Q

135029-1221938Q

Eduard Rovira Gual

■ REDACCIÓ

Els treballs de retirada de la
plataforma final del pont del
Petroli de Badalona ja han començat. L’estructura, que va
quedar greument afectada arran del temporal Glòria i aïllada de la resta de la passarel·la,
es desmantellarà i només es
deixaran les columnes que fan
de pilar lligades entre si per
una estructura metàl·lica. Per
dur a terme els treballs de
desmantellament s’utilitza
una pontona equipada amb
una grua des de la qual es pi-

ca mecànicament tot el formigó de la llosa que cobreix la
plataforma. Està previst que
durant els treballs es retiri la
balisa de l’estació meteorològica instal·lada per la UPC i la
rosa dels vents que hi havia a
la plataforma. A més, es dragarà el fons marí per recollir
tots els residus que generin
els treballs. L’objectiu és que
la resta de la passarel·la, que
comença a l’altura del passeig
marítim, es pugui obrir per a
la temporada d’estiu amb un

nou tancament just abans del
tram caigut. Pel que fa la reconstrucció de la plataforma,
els treballs s’allargaran més
perquè s’ha de redactar un
projecte constructiu que garanteixi que la futura estructura podrà resistir els embats
de temporals com el Glòria.
Caldrà avaluar de manera
correcta les pressions exercides sobre la plataforma i el
pont. Els costos de tots
aquests treballs ascendeixen
a 482.307 euros. ■ M.M.

Primer. Aprovar inicialment la Memòria valorada "Renovació parcial paviment carrer
Sant Esteve (C/ Escoles – Pl. de l’Àncora)”,
redactada pels serveis tècnics municipals,
amb un pressupost de 39.179,00 euros, IVA
inclòs.
Segon. Declarar la urgència en la tramitació
d’aquesta memòria valorada per la concurrència de motius d’interès públic que
aconsellen possibilitar que l’execució d’aquests treballs es produeixi el més aviat
possible per tal que les obres es puguin executar abans de l’estiu i tenint en compte que
hi ha la Setmana Santa pel mig.
Tercer. Sotmetre a informació pública la referida memòria valorada, mitjançant anuncis
a la seu electrònica de l'Ajuntament, en un
dels diaris de més circulació de la província,
al BOP i al DOGC, als efectes que els possibles interessats puguin presentar les reclamacions o al·legacions que estimin oportunes, dins del termini de vint dies, comptats
des l'endemà de la publicació d’aquest
anunci al darrer diari oficial. En el cas que no
es presenti cap reclamació ni al·legació a
l'esmentada memòria valorada, aquesta esdevindrà aprovada definitivament de forma
tàcita.
Malgrat de Mar, 28 de febrer de 2020
Joan Mercader Carbó
Alcalde,

FUNDACIÓ PRIVADA
CASAL DELS AVIS D’ALFORJA

Ajuntament del
Masnou

EDICTE

EDICTE

El Ple municipal en acord de data 25 de febrer de 2020 va aprovar inicialment el projecte de la modificació puntual del POUM en
l’àmbit del SND-2: Villa Bugatti i Les Corts, 2
L’esmentada documentació es sotmet a informació pública durant el termini de 45 dies,
a comptar a partir de l‘endemà de la publicació del present edicte en el ‘Butlletí Oficial de
la Província’, termini durant el qual les persones interessades podran presentar davant
de l’Ajuntament les reclamacions i els suggeriments que creguin convenients, per tal
de donar compliment a l’article 113, del Text
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2020 de 2 d’agost.
La documentació corresponent es podrà
consultar a les dependències municipals de
la Unitat Tècnica situada a la plaça de l’Ajuntament, 5 de Cabrera de Mar, de dilluns a divendres en hores d’oficina.
Jordi Mir i Boix
Alcalde,
Cabrera de Mar, signat electrònicament al
peu del document, a la data que hi
figura
803874-1226094L

Aprovació inicial de les Bases dels premis literaris Goleta i Bergantí, narrativa i poesia catalanes

Des de 1990 cuidant les persones grans amb
excel·lència, millorant cada dia.

Aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament del Masnou, en sessió celebrada el 20 de febrer
de 2020, l’expedient d’aprovació inicial de les Bases dels premis literaris Goleta i Bergantí, narrativa i poesia catalanes, se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, a fi que s’hi
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un
dels mitjans de comunicació escrita diària, a la publicació ‘El Masnou Viu’ i al tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament, de conformitat amb el que determina l’art. 178.1.b) del Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, a l’objecte que tots els que es considerin interessats per l’aprovació de l’esmentat expedient puguin formular, per escrit, les al·legacions u observacions que estimin oportunes, acompanyades dels documents que les justifiquin.

PLACES DISPONIBLES TANT DE RESIDÈNCIA COM DE CENTRE DE DIA.
On som?
La residència està situada al centre del poble, a on es troben els comerços, just al costat de l’església.

Què oferim?
Totes les instal·lacions de la Residència i el Centre de dia ofereixen el màxim confort i qualitat als residents. Cal Botó és una
antiga casa pairal remodelada i la casa adjacent, can Serra, és una casa moderna que ha estat construïda recentment
amb els estàndards més alts del mercat.

El termini d’informació pública començarà a comptar a partir de l’endemà del dia de la publicació
de l’anunci al BOPB.

Disposem d’un gran equip de professionals
Metge, Infermera, Fisioterapeuta, Educador social, Psicòloga, Treballadora social, Auxiliars de geriatria, Cuiners i equip
de manteniment

En el supòsit que no es produeixin reclamacions de cap mena les esmentades Bases es consideraran aprovades definitivament a tots els efectes sense necessitat de cap tràmit ulterior.
L’expedient es podrà consultar al Departament de Cultura de l’Ajuntament del Masnou, situat al c.
Roger de Flor, 23, 1a planta, 08320 El Masnou (Barcelona), de dilluns a divendres de 8:30 a
14:00 hores i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament.
El Masnou, 24 de febrer de 2020
El secretari general,
Gustavo A. Roca Priante

AG1/G108/19/02
DGS/ROI

En cas que no s’hi presenti cap reclamació o
suggeriment, l’aprovació tindrà caràcter definitiu.

L’alcalde d’Argentona,
Eudald Calvo ■ L. ARCAL

135048-1226092L

Disposem de places residencials i de centre de dia lliures
178801-1225612L

L’alcalde d’Argentona, Eudald
Calvo, ha dimitit després d’haver admès haver mantingut
“actituds masclistes”. “Crec
que un càrrec públic no pot
tenir aquestes actituds. La
meva dimissió i les disculpes
són el mínim que puc fer”, va
anunciar a través del seu
compte de Twitter. Dimarts ja
va fer una primera piulada en
què admetia haver grapejat
els pits a una amiga d’una seva excompanya un parell de
cops, després que una dona
amb perfil anònim a Twitter el
va acusar d’haver-la grapejat
diversos cops. Dimarts es va
limitar a admetre els fets i a
demanar disculpes però es
mantenir en el càrrec. “Em toca reflexionar molt i treballar
per canviar. Cal erradicar el
masclisme de la societat i jo
no he estat conseqüent. Però
vull canviar a millor”, va dir
abans de presentar ahir la dimissió del càrrec.
La CUP va expulsar de la
militància Calvo a finals del

Ajuntament de
Torredembarra
Secretaria

Per a més informació:
Plaça de Dalt, 1 - 43365 Alforja – Tel. 977 81 60 21
www.casalavisalforja.org i Facebook: Fundació Casal dels Avis d’Alforja

