Diari de Girona I Dijous, 20 de desembre de 2007

La Selva

POLÍTICA

Acord per Maçanet s’absté en el pressupost i
fa perillar l’estabilitat del govern amb el PSC
Antoni Trinxeria (ApM) es nega a donar suport en la comissió i obre la primera crisi
Jofre Sáez, Maçanet.

Acord per Maçanet (ApM)es va
desmarcar dilluns del seu soci
de govern i va marcar un punt
d’inflexió en l’estabilitat del pacte format per socialistes i ApM.
Diari de Girona va saber que
el portaveu d’ApM, Antoni Trinxeria, va decidir abstenir-se en
la votació dels pressupostos pel
2008 que habitualment es fa a la
comissió informativa, prèvia a la
sessió ordinaria del ple municipal. Una comissió que no té caràcter vinculant, però on l’equip
de govern informa a l’oposició
quins són els punts de l’ordre
del dia i es demostra la posició
de cada un d’ells amb el seu vot.
Els pressupostos pel 2008
marcaran les línies de treball de
l’Ajuntament de Maçanet. Avui,
en sessió plenària es portaran a
votació. Un segona abstenció
d’Acord Per Maçanet posaria en
perill l’aprovació dels pressupo-

Soms (PSC)
reconeix que hi ha
algun punt de
discrepància
I

Ni l’oposició ni
ApM vol desvetllar
quina és la seva
intenció de vot
I
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L’ALCALDE, ALFONS SOMOS. Avui es vota la peça clau del govern municipal

sotos, i postergaria la seva aprovació fins al proper ple del gener de 2008. En aquest sentit
l’alcalde, Alfons Soms (PSC), va
destacar que en cas de què no
quedessin aprovats seria una di-

ficultat ja quedarien prorrogats
pel 2008. Respecte a la postura
de Trinxeria, el batlle va voler
treure ferro a l’assumpte i va
matitzar que ApM «no s’havia
oposat als pressupostos», sinó

que consideraven que «algunes
par tides econòmiques estaven
per sobre de la realitat econòmica de l’Ajuntament».
En aquest sentit, l’alcalde socialista va demanar un marge de
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confiança i més en vista a la nova
convocatòria del Pla Únic d’Obres i Ser veis (Puosc): «Amb el
PUOSC hi entren molts tipus d’obres. Equipaments, remodelacions d’edificis i d’altres. I són
molts diners que ens podem estalviar. Però hem de ser previsors». Per la seva par t, Antoni
Trinxeria, d’Acord per Maçanet
va declinar fer cap mena de delcaració fins la celebració del ple
que es farà avui a l’Ajuntament
de Maçanet.
Pressupostos d’ApM

L’oposició formada per CiU i
Nou Maçanet (9M) tampoc va
voler manifestar la seva intenció
de vot del punt pressupostari.
De totes maneres el portaveu de
9M, Josep Romaguera, va manifestar que els pressupostos que
s’han redactat estan fets en base
«a les directrius d’Acord per Maçanet», i va afegir que els problemes de l’actual govern «s’exemplifiquen amb els pressupostos» però venen de més enllà.
Per la seva part, el portaveu de
CiU, Antoni Guinó, va afegir que
el seu grup vol afegir algun punt
als actuals pressupostos ja que
no hi estan d’acord.
Així ni Romaguera, ni Guinó,
ni Trinxeria encara no han ensenyat les cartes del plat fort del
ple.

TORDERA

BLANES

El Teatre Clavé proposa
«L’art de ser espectador»

Gisa confirma que la Ciutat Esportiva
estarà enllestida al maig vinent

Preveuen la visita de més 13.000 nens

Trias (CiU) diu que el sostre del pavelló ja està gairebé acabat
DdeG, Tordera.

Més de 13.000 alumnes d’entre tres i 17 anys passaran
aquest any pel Teatre Clavé
dins el marc de la campanya
de teatre a les escoles L’art de
ser espectador que promou la
Fundació Teatre Clavé.
Des del passat mes de novembre fins a l’abril de 2008 el
teatre torderenc acollirà la visita dels milers d’alumnes dels
cursos d’infantil, primària i secundària de les escoles de Calella, Pineda, Santa Susanna,
Malgrat de Mar, Palafolls, Blanes, Lloret, Hostalric, Sils i
Tordera.
La campanya de teatre a les
escoles té per objectiu apropar
i donar a conèixer les diferents
arts escèniques als més joves,
tot formant-los com a nous espectadors.
La campanya por ta diferents obres adequades a les
edats dels alumnes en les disciplines de teatre, música i dansa, i a més, es completa amb la

Homs Lloguers, Sociedad Limitada
(Sociedad absorbente)

Grup Homs, Sociedad Limitada
(Sociedad absorbida)
Las Juntas Generales de las Sociedades de Responsabilidad
Limitada HOMS LLOGUERS y GRUP HOMS han aprobado
en sus reuniones celebradas el dia 13 de diciembre de 2007,
la fusión por absorción, suponiendo por tanto, la transmisión
en bloque del patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere todos los derechos y obligaciones con relación a los
elementos transmitidos. La fusión se acordó sobre la base del
proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Girona. Se comunica de conformidad con el artículo 242 de la
Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste, a los
acreedores, trabajadores y accionistas a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión. Y
en cumplimiento del artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los acreedores de oponerse a
la fusión durant el plazo de un mes contado desde la fecha del
tercer anuncio de fusión en los términos previstos en el artículo
166 de la Ley de Sociedades Anónimas.
En Girona, a 13 de diciembre de 2007
Por las administraciones sociales,
Joan Homs Tixé, Administrador.

formació i el contingut que els
mateixos professors imparteixen a les escoles en aquestes
matèries.
Aquest any el repertori de
funcions programades compta
amb dues obres destacades,
d’una banda, la representació
de l’obra Ping, l’ocell que no sabia volar, de la companyia Maria Parrato, premiada com a
millor espectacle infantil en els
premis Max de Teatre, i de l’altra, l’obra Enric V, d’Achiperre,
premiada com a millor espectacle per a joves.
Des de la setmana passada,
el Teatre Clavé acull la representació de La Flauta Màgica,
de Mozar t, una òpera per a
nens adreçada especialment
als alumnes d’educació enfantil.
La campanya L’art de ser espectador s’organitza amb el suport de Caixa Laietana, Diputació de Barcelona i de diversos ajuntaments del Maresme
i la Selva.

NOVA RUIXAT SA.
La Junta General Extraordinaria y Universal de
socios, celebrada en la sede social el dia 18 de
diciembre de 2007, acordar por unanimidad ampliar el objeto social y, consecuentemente, el articulo 2 de los Estatutos Sociales, que de ahora
en adelante tendrá la redacción siguiente:
ARTÍCULO 2.- Constituye el objeto de la Sociedad:
a) parcelación de terrenos, venta y arrendamiento de locales pisos, etc.
b) El desarrollo y explotación de actividades características del negocio de hosteleria, restaurantes, bares y similares, en locales propios o
ajenos, realizando todas las operaciones comerciales, industriales, financieras, mobiliario, o immobiliarias que con ello se relacionen directa o
indirectamente.
Lo cual se publica en cumplimiento de la normativa vigente.
El Administrador.

Jofre Sáez, Blanes.

Ja hi han dates oficials. La nova
Ciutat Esportiva de Blanes estarà enllestida entre els mesos
d’abril i maig de 2008. Així ho va
confirmar un dels representants
de GISA, Francesc Montaner.
D’aquesta manera, s’escampen
les boires sobre la futura inauguració i s’obre ja un calendari
que marca el compte enrere definitiu.
L’alcalde, Josep Trias (CiU),
acompanyat pel regidor d’Esports, Anselm Ramos, va explicar que el sostre del pavelló
principal ja està gairebé enllestit. Les obres actuals s’estan fent
per diferents llocs. D’una banda
ja s’ha començat a urbanitzar,
s’estan fent els camps de futbol
i s’ultimen les feines del sostre
del pavelló esportiu. De fet, ahir
mateix, segons va explicar
Trias, les màquines que s’encarreguen de fer l’estructura del
sostre ja es movien cap als altres
dos pavellons més petits per co-
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A PEU D’OBRA. Ramos i Trias van visitar ahir la Ciutat Esportiva.

Inicien les obres
d’urbanització i
dels camps
de futbol
I

mençar les obres. Finalment,
l’alcalde va manifestar estar
«cada dia més sorprés per l’obra
que s’està fent» i va destacar que
aquest era un projecte vital pels
clubs esportius de Blanes. «Em
sorprén com han fet feina fins
ara», va concloure.

ECONOMIA

Hotel Apsis adquireix la masia Mas
Solà de Santa Coloma de Farners
DdeG, Santa Coloma.

L’hotel Apsis Mas Solà, de qutre estrellas, ubicat dins del
complexe Mas Solà de Santa
Coloma de Farners, obrirà les
seves portes el proper 1 d’abril
del 2008.
Just al costat de Mas Solà, hi
haurà un hotel, que segons va
informar la cedena hotelera estarà «equipat amb les últimes
tecnologies». Tanmateix, l’hotel
pretén oferir «diferents ofertes

gastronòmiques, gimnàs, circuït de spa, tres piscinas exteriores, dos camps de futbol amb
gespa ar tificial opistes de tennis». Al costat tambè està projectat un camp de picth-andputt de nou forats.
La proposta d’aquest hotel
pretén, a part de millorar, l’ofer ta turística del municipi,
oferir una oferta complementària lligada als viatges de negocis i convencions.

