14

Dijous, 5 de juliol de 2007 ■ Diari de Girona

La Selva

VILOBÍ D’ONYAR

TORDERA

L’alcalde ocuparà Règim Intern,
Administració i Relacions Institucionals

La biblioteca acull
l’exposició «Ciènciaficció: una mirada
al futur» fins
al 27 de juliol

Lluís Boada, primer tinent d’alcalde assumeix Urbanisme, Habitatge, Pagesia i Comerç

DdeG, Tordera.
R.T.R, Vilobí d’Onyar.

L’alcalde de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai, Joan Busquets (CiU), assumirà l’àrea de
Relacions Institucionals, Administració, Règim Intern i el Consorci de la Crosa en en el nou
ajuntament, que dimarts passat
dia 3 de juliol va celebrar el ple
per ratificar el cartipàs municipal.
El regidor d’Urbanisme, Habitatge, Pagesia i Comerç, Lluís
Boada, serà també el primer tinent d’alcalde. L’àrea de Cultura, Educació i poble de Sant Dalmai estaran al càrrec d’Olga
Guillem, que, a més, serà la segona tinent d’alcalde. Mercè
Sais ocuparà la tercera tinença
d’alcalde i les regidories de
Medi Ambient, Gent Gran i poble de Salitja. La cartera de Governació, Mobilitat i Seguretat
l’ocuparà Salvador Martí, la de
Hisenda, Manteniment, Esports i Festes, Fèlix Sanchez, i
Susanna Fornells ocuparà l’àrea
de Joventut, Ser veis Socials, Sanitat i Consum.
Al ple extraordinari de dimarts passat es van decidir també les retribucions de l’equip de
govern encapçalat per l’alcalde
que cobrarà 1.500 euros bruts
al mes i tindrà dedicació parcial
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JOAN BUSQUETS. L’alcalde també ocuparà el Consorci de la Crosa.

L’alcalde cobrarà
1.500 euros bruts
mensuals i tindrà
dedicació parcial
■

Els regidors de
l’oposició tindran
una retribució per
assistir als plens
■

a l’Ajuntament. La resta de l’equip de govern, que també
tindrà dedicació parcial cobraran proporcionalment a les seves delegacions. Els dos primers tinents d’alcalde cobraran
1.300 euros, mentre que la tercera tinent d’alcalde en cobrarà
950 euros mensuals. El regidor
de Governació cobrarà 1.100 euros mensuals i la resta de regidors de l’equip de govern 950
euros.
Pel que fa als quatre regidors

de l’oposició, dos del partit Tres
Pobles-Acord Municipal (TPAM) i altres dosde Vilobí-Progrés Municipal tindran una retribució de 100 euros quan assisteixin a les reunions de la comissió d’estudi i 100 més per assistència al ple.
El dimar ts també es van
constituir els grups municipals
els quals tindran una retribució
de 200 euros anuals cada grup i
400 euros l’any per cada regidor
de cada grup.
En el ple extraordinari també es va acordar que la comissió d’estudi es reunirà el tercer
dijous de cada dos mesos i el ple
un dijous de cada dos mesos. El
nou ajuntament, governat per
comissió de govern va acordar
que els plens municipals es celebraran a la una del migdia.
Les comissions especials estaran formades per dos regidors
de l’equip de govern i un de l’oposició. Una d’aqueste comissions especials és la Comissió
de Comptes que també es va
constituir en el ple de dimarts 3
de juliol i que va ser vir per ratificar el cartipàs municipal pels
propers quatre anys, el règim
de sessions plenàries o la fixació de les retribucions dels càrrecs municipals.

TORDERA

Els botiguers decidiran amb una enquesta els
cursos de la regidoria de Promoció Econòmica
El regidor, Jordi Camó (CiU), diu que la iniciativa és per donar suport al sector del comerç
R.T.R, Tordera.

La regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tordera
promou una enquesta entre els
comerciants del municipi perquè
aquestes participin en el disseny
de l’oferta formativa prevista per
la regidoria per aal darrer trimestre del 2007 i el primer del
2008. Amb aquest qüestionaris la
regidoria vol conèixer quin és el
grau de satisfacció entre els comerciants dels cursos realitzats
en anys anteriors i veure quines
són les prioritats dels botiguers
pel que fa als cursos de formació.
El regidor de Promoció Econòmica de l’ajuntament, Jordi Camó
(CiU) va manifestar que la iniciativa «és la primera vegada que es
duu a terme i que servirà per donar suport al sector del comerç i
per rendibilitzar recursos, perquè
amb l’enquesta podrem saber quins
són els cursos que els interessen als
comerciants i a partir d’aquí donarem prioritat als que ells considerin més interessants».
En anteriors anys es van dur a
terme cursos d’Internet per al petit i mitjà comerç, cursos de qualitat en atenció al servei al client,
cursos de tècniques d’embolicar
regals, cursos de formació de venedors, de tècniques de negociació amb els proveidors o d’estratègies decoratives, aquest últim adreçat a les petites i mitjanes
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COMERÇOS. Els botiguers poden presentar les enquestes fins al 10 de juliol.

empreses del sector del comerç.
El termini fins al qual l’Ajuntament accepta les enquestes és
fins el proper 10 de juliol, quan
analitzaran tots els qüestionaris
per veure quins tenen més acceptació entre els botiguers dels
comerços de Tordera i per poder
realitzar l’oferta formativa

Les enquestes
es poden
presentar fins al
proper 10 de juliol
■

adreçada als comerciants per als
propers mesos d’octubre d’aquest anys al març del proper.
Els comerciants poden realitzar els qüestionaris a la pàgina
web de l’ajuntament o bé entregar-la al dinamitzador comercial
de l’Associació de Botiguers de
Tordera que prèviament els
l’haurà feta arribar. Aquesta persona que fa de dinamitzador comercial realitza visites periòdiques a les botigues i els ha fet arribar l’enquesta perquè els propietaris dels comerços les emplenen
i després li la donen a ell perquè
la faci arribar als tècnics de l’Ajuntament.

Segons l’Agent d’Ocupació i
Desenvolupament Local de l’Àrea
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Tordera, Malena
Anglès, «l’objectiu de l’enquesta és
que els botiguers diguin quins cursos volen fer, en quins estan més interessats per després nosaltres poder realitzar l’oferta formativa en
funció del que ells prefereixen».
Anglès va explicar que els cursos
estan subvencionats per la Confederació de Comerç i «són gratuits per als propietaris dels comerços», a qui van adreçats els
cursos.
Malena Anglès també va explicar que els cursos «ja fa uns
quatre o cinc anys que s’estan fent
i entre els que més acceptació han
tingut fins ara estan el de marxandatge, on se’ls explica com
col·locar els productes a la botiga i
als aparadors o aspectes de la decoració i el de tècniques d’envoltori de regals».
L’Ajuntament una vegada acabi el termini per presentar les enquestes les analitzarà per determinar l’oferta formativa per al
curs vinent, d’octubre a març i
s’encarregarà de la seva difusió
entre els comerciants i de les
preinscripcions quan aquestes
s’obrin. La Confederació de Comerç s’encarrega de subvencionar els cursos, que es fan al Centre Àula Informàtica.

La biblioteca de Tordera acull
des d’avui l’exposició Ciència-ficció: una mirada al futur, que està coorganitzada
per l’Obra Social Caixa Sabadell i la Diputació de Barcelona i la regidoria de Cultura
de l’Ajuntament de Todera.
L’exposició es podrà visitar
fins el proper 27 de juliol.
L’exposició, que està comissariada per Miquel Barceló, fa un repàs a les característiques més destacables
de la ciència-ficció i en especial als temes recurrents als
seus llibres: el viatge a l’espai,
els extraterrestres, els robots
i els viatges a través del
temps, entre d’altres.
De la mà d’autors clàssics
del gènere, com Orwell, Asimov o Clarke l’exposició proposa un recorregut per les
claus d’aquest univers narratiu, que despertarà múltiples
complicitats al visitant.
L’exposició es podrà visitar
els dilluns, els dimarts i els dimecres de quatre de la tarda
a dos quarts de nou del vespres i els dijous i els divendres de deu del matí a la una
del migdia i de quatre de la
tarda a dos quarts de nou del
vespre a la Biblioteca de Tordera.
L’Obra Social Caixa Sabadell, la Diputació de Barcelona, la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament i la Biblioteca
presenten l’exposició Ciència
ficció: una mirada al futur a la
Biblioteca de Tordera que es
podrà visitar des d’avui dijous
5 de juliol i fins al 27 de juliol.

RIUDELLOTS

L’Ateneu de la
Dona organitza una
xerrada pràctica
sobre cuina d’estiu
DdeG, Riudellots de la Selva.

L’Ateneu de la Dona de
Riudellots de la Selva organitza per demà divendres sis
de juliol una xerrada pràctica
sobre cuina.
L’acte tindrà lloc a la sala
polivalent, situada als baixos
de l’Ajuntament de Riudellots
de la Selva el proper divendres sis de juliol a dos quarts
de nou del vespre.
La xerrada pràctica serà a
càrrec del cuiner Josep Ramos que parlarà als assistents
sobre aspectes relacionats
amb la cuina d’estiu. Ramos
parlarà de plats com la pizza
hor tolana, el gazpachuelo o
postres realitzats amb síndria.
L’acte està organitzat per
l’entitat de l’Ateneu de la
Dona de Riudellots, que programa diverses activitats al
llarg de l’any adreçades a les
dones del municipi, com
aquesta sobre cuina d’estiu
que es celebrarà el proper divendres. L’ajuntament de Tiudellots hi col·labora.

