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Cimera de
l’ONU contra
el canvi climàtic

Albiol només
lliura 13 dels 79
pisos socials
a Badalona

La cimera de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic va
començar ahir a Doha, capital
de Qatar. La reunió es fa amb
l’objectiu de renovar els compromisos del pacte de Kyoto i
establir quines seran les decisions que s’han de fixar de
cara al final de la seva primera etapa. Una altra qüestió
debatuda va ser la prevenció
i les conseqüències actuals
de l’efecte hivernacle als països pobres. ■ REDACCIÓ

Sara Muñoz
BADALONA

Ajuntament
d’Arenys de Mar

EDICTE
En data 25 de juliol de 2012, el Ple de
l’Ajuntament d’Arenys de Mar ha acordat aprovar inicialment el Pla de millora urbana presentat per la MERCANTIL MERCADONA, SA, de la Unitat
d’actuació en sòl urbanitzable núm. 1
– Nacional II – Sapí, a fi de procedir a
l’ordenació de volums de la parcel·la
resultant de l’agrupació de les
parcel·les existents situades a la cantonada del carrer Fons del Cementiri
amb la ctra. Nacional II.
L’expedient serà exposat al públic durant el termini d’un mes, comptat a
partir de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, per tal que pugui ser
consultat i es presentin les al·legacions que es considerin oportunes.
La documentació corresponent estarà
a disposició dels interessats als serveis tècnics municipals des del dia següent al de la publicació de l’obertura
del període d’informació pública.
La secretària de l’Ajuntament, Catalina Victory Molné
Arenys de Mar, 2 d’agost de 2012

Els peixos del Llobregat,
l’Ebre i el Xúquer ingereixen
residus farmacèutics
a Un estudi confirma per primer cop la presència de nou fàrmacs en peixos de
les tres conques a Els autors avisen del risc biològic d’una ingestió continuada

La xifra

Xavier Miró
BARCELONA

—————————————————————————————————

Barbs, carpes, silurs i anguiles dels rius Ebre, Xúquer i Llobregat ingereixen residus farmacèutics
provinents de les depuradores d’aigües fecals humanes. S’ha confirmat per
primer cop, en un estudi
de camp realitzat per l’Institut Català de Recerca de
l’Aigua (ICRA) en col·laboració amb la Universitat
de Tecnologia de Gdansk i
el Consell Superior d’Investigacions Científiques.
Fins ara, s’havien fet anàlisis de laboratori sobre
aquests compostos en pei-

10.000

cops inferior a la dosi que hi
ha en una pastilla de Voltarén
és el residu ingerit pels peixos. Sense risc per als homes.

xos, però aquest estudi
pioner a Europa és el primer treball en rius de l’Estat –l’estudi també inclou
el Guadalquivir–. Treballs
de camp recents han detectat la presència de fàrmacs en organismes aquàtics en rius dels Estats
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Units i el Canadà, concretament analgèsics, antibiòtics i antidepressius en
baixes concentracions.
Ara, el treball de l’ICRA
avalua la presència de 20
fàrmacs en els organismes
de diverses espècies de les
quatre conques fluvials,
caracteritzades per experimentar “canvis significatius de cabal pel seu règim mediterrani, accentuat pel canvi global que
compromet les seves qualitat i quantitat d’aigua”.
El resultat de les anàlisis
és que s’han trobat 9 de la
vintena de fàrmacs entre
el 5% i i el 20% de les mostres de peix i que el diclofe-

nac, conegut per la marca
comercial de Voltarén, es
fa present en diverses espècies dels quatre rius. Damià Barceló, director de
l’ICRA, avisa del problema
que la ingestió continuada
de residus farmacèutics
pot suposar per a la biodiversitat dels rius tenint en
compte que ja s’ha demostrat que, per exemple, el
diclofenac té afectacions
endocrines en els peixos.
Les quantitats trobades,
però, no suposen cap risc
per al consum humà dels
peixos, ja que són10.000
vegades inferiors a la dosi
que es pren amb una sola
pastilla de Voltarén. ■
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El riu Ebre, al seu pas per la capital de la Ribera, Móra d’Ebre, a principis de primavera, amb poc cabal ■ JOSÉ CARLOS LEÓN

851803-1065719A

El govern de Badalona del
PP va fer front ahir a una
pluja de crítiques per part
de l’oposició (PSC, CiU i
ICV-EUiA) durant el ple
que les tres formacions van
forçar per debatre el pla de
pisos socials de lloguer que
va resultar d’un acord, escrit o verbal, entre el consistori i dues entitats bancàries. Els números que resumeixen l’estat del pla van
posar en safata les crítiques. Dels 43 pisos promesos per Catalunya Caixa
(segons el conveni signat),
l’entitat bancària en va lliurar 34 a l’Ajuntament.
D’aquests, 21 estaven ocupats i vuit han estat fins i
tot preadjudicats a famílies
badalonines, que després
no han pogut anar-hi a viure. Pel que fa al conveni
anunciat amb Unnim, de
36 pisos més, l’entitat es va
acabar fent enrere. Fonts
del govern del PP van anunciar ahir que, aquesta setmana, Catalunya Caixa afegirà sis pisos més als 13 adjudicats. L’oposició va criticar Albiol que faci anuncis
de cara a la galeria i no compleixi. L’alcalde va garantir
que treballa per ampliar el
nombre de pisos. ■
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Per Decret d’Alcaldia 396/2012, de data 19 de novembre, s’ha resolt el següent:
Primer. Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del Sector de Font Montnegre
de Sant Iscle de Vallalta.
Segon. Obrir tràmit d’informació al públic pel termini d’un mes, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari dels de més divulgació en l’àmbit municipal i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, a l’efecte de poder presentar-se al·legacions o suggeriments.
Tercer. Notificar aquest acord als propietaris amb parcel·les a l’àmbit de la urbanització de Font Montnegre i als propietaris adjacents. El còmput per a cadascuna de
les persones interessades es fa des de la notificació individualitzada, llevat del cas
en què la darrera publicació obligatòria sigui posterior.
Quart. Sol·licitar els informes als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, excepte que
una disposició autoritzi un termini més llarg.
L’expedient és a disposició de qualsevol interessat a la Secretaria de la Corporació,
carrer Escoles, 2, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Per tal que les persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin
pertinents, s’inicia un període d’informació pública d’un mes, comptat des del següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Sant Iscle de Vallalta, 22 de novembre de 2012
L’alcaldessa, Núria Sans i Palau

Per Decret d’Alcaldia 400/2012, de data 20 de novembre, s’ha resolt el següent:
Primer. Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del sector de la urbanització de Font Montnegre del terme municipal de Sant
Iscle de Vallalta, supeditat a l’aprovació prèvia o simultània del corresponent projecte d’urbanització.
Segon. Obrir tràmit d’informació al públic pel termini d’un mes, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en un diari dels de més divulgació en l’àmbit municipal, i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, a l’efecte de poder presentar-se al·legacions o suggeriments.
Tercer. Notificar aquest acord als propietaris amb parcel·les a l’àmbit de la urbanització de Font Montnegre i als propietaris adjacents. El còmput per a cadascuna de
les persones interessades es fa des de la notificació individualitzada, llevat del cas
en què la darrera publicació obligatòria sigui posterior.
L’expedient és a disposició de qualsevol interessat a la Secretaria de la Corporació,
carrer Escoles, 2, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Per tal que les persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin
pertinents, s’inicia un període d’informació pública d’un mes, comptat des del següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Sant Iscle de Vallalta, 22 de novembre de 2012
L’alcaldessa, Núria Sans i Palau

Cinc anys i mig de
presó per abusos
a una menor
La fiscalia i la defensa del cas
de violació col·lectiva de Puigcerdà van pactar ahir al matí a
l’Audiència de Girona 5 anys i
mig de presó per a dues de les
quatre persones que el 2009
van abusar d’una menor. Els
acusats han reconegut els fets
en una breu declaració. La fiscal, a més de la condemna, ha
sol·licitat una indemnització de
8.000 euros a la víctima per
danys morals i una ordre
d’allunyament. ■ REDACCIÓ

SUCCESSOS

Detingut el fill de
l’home assassinat
de Mollet
El detingut per la mort d’un
avi a Mollet del Vallès és el
seu propi fill, segons ha revelat l’alcalde de la localitat. El
presumpte parricida es va
entregar als Mossos diumenge a la tarda. Pare i fill vivien
al mateix domicili i se sospita
que alguna decisió relacionada amb una herència hauria
desencadenat l’agressió del
fill, de 55 anys. Ahir es va fer
un minut de silenci a Mollet
per la mort. ■ REDACCIÓ
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L’Ajuntament de Vilassar de Mar, per
acord de la Junta de Govern Local, en
la sessió del dia 20 de novembre de
2012, va acordar alienar pel procediment negociat la finca següent:
- Parcel·la situada al carrer Santa
Eulàlia, 114.
- Superfície de 198 m2, amb un sostre
edificable de 216 m2 sobre rasant.
- Preu de taxació: 156.426,54 €.
- Condicions especials: l’adquirent
s’haurà de fer càrrec de la derrama
per la construcció de la rampa del
pàrquing comunitari, estudi de detall, soterrani de la parcel·la licitada,
segons el detall descriptiu de l’informe de l’arquitecte municipal que
s’adjunta a l’expedient.
- Les ofer tes s’han de presentar
abans del dia 17 de desembre de
2012.
L’alcalde
Joaquim Ferrer Tamayo
Vilassar de Mar, 21 de novembre de
2012

