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La Trobada Gegantera no
rep la subvenció perquè la
consellera no la coneixia
 Raquel Reyner diu que ha estat un «malentès» perquè fa menys d’un

L’equip de govern de
Tossa ha d’aprovar un
Pla Econòmic Financer
 Durant l’exercici

pressupostari de 2015 es
va incomplir la regla de
despesa que marca l’Estat

any que és al Consell i «desconeixia» aquest acte, que enguany fa 9 anys
TOSSA DE MAR | DdG
BREDA | ROSER ALBERTÍ

La novena edició de la Trobada
de Colles Geganteres de la Selva
s’ha quedat enguany, i de moment, sense la subvenció de 400 euros que rebia anualment del Consell Comarcal, perquè la seva consellera de Cultura, Raquel Reyner,
desconeixia l’existència d’aquesta
celebració. «Fa menys d’un any
que vaig entrar al Consell i desconeixia que es fes aquesta trobada.
Ningú em va explicar que hi hagués
una subvenció o a què anava destinada i es va barrejar amb una altra partida destinada a un projecte que tot just estem iniciant», va explicar Reyner, qui va remarcar que
tot ha estat «un malentès» causat
per la «falta de comunicació i informació interna».
Segons va explicar el vocal de la
comarca i cap de colla de Lloret de
Mar, Alex Lechuga, aquesta subvenció s’utilitzava per pagar «una
part» dels records que s’entreguen
a les colles durant la trobada que
cada any s’organitza a una localitat
diferent i que aquest 2016, tindrà
lloc demà a Breda. «La carta on
se’ns deia que no rebríem els diners,
HOSTALRIC

L’Arxiu Històric, ja es
pot consultar «en línia»
HOSTALRIC | DdG

El fons de l’Ajuntament d’Hostalric custodiat per l’Arxiu Històric local, que treballa des del 2015 amb
el programari Gestor Integral d’Arxius Comarcals (GIAC), ja és consultable a la plataforma «Arxius en
Línia» de la Generalitat. L’adhesió
ha permès que actualment hi hagi
més de 3.100 unitats de descripció
consultables a Internet pertanyents
al fons municipal d’Hostalric.
SET CERAMIQUES, S.A.
Por decisión del Administrador de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria,
que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria a las doce horas del día 29 de junio de 2016, y a la
misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria,
caso de no reunir el quórum suficiente, al objeto de someter a deliberación y, en su caso, aprobación por los accionistas, los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Memoria y demás documentos que
integran las cuentas anuales, relativos al ejercicio 2015.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión
social correspondiente al ejercicio 2015.
Tercero.- Reelección de Administrador.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del
Acta de la Junta.
Los documentos relativos a los asuntos a debatir se encuentran, a disposición de los señores accionistas, en la
Administración de la sociedad, los cuales podrán solicitar
remisión gratuita de copias de los mismos o cuantas aclaraciones estimen pertinentes.
Girona, 3 de mayo de 2016.- El administrador único, Don
Francisco-JavierGaya Ribadulla.

la vam rebre al març. La trobada la
programem d’un any a l’altre i per
un Ajuntament petit com Breda haver d’assumir un cost inesperat
com aquest, suposa un gran esforç»
va afegir Lechuga qui va recordar
que aquesta subvenció, ja s’havia retallat en diverses ocasions. «L’ajuda de Consell és mínima. No demanem ni que cobreixin la integritat del que costa el record o la trobada, només una part» va lamentar el cap de la Colla Gegantera de
Breda, Xavi Cassà, qui va afegir
que per cobrir la despesa «ens hem
hagut d’arreglar com hem pogut»,
ja que és el poble organitzador el
què assumeix el cost de l’acte.
«Arreglar el malentès»
Els dos representants geganters
també van mostrar el seu malestar
amb el Consell pel tracte rebut arran d’aquests fets. «Vam portar una
carta en mà i per correu demanant
els motius pels quals se’ns denegava
la subvenció. No ens van contestar
ﬁns aquesta setmana, quan ha trucat la consellera», va assenyalar
Lechuga, qui va recordar que en les
últimes tres edicions de l’acte «no

hi va assistir ningú del Consell».
«Ens sembla una mica sorprenent
tot plegat perquè fa nou anys que
fem aquesta trobada» va afegir.
Per la seva banda, la consellera
va remarcar que no «té cap sentit»
deixar d’apostar pels actes culturals
de la comarca i va reconèixer que
a la Trobada de Colles Geganteres
«no se li va donar la importància
que requeria per manca d’informació». «Per part del Consell potser no han rebut l’atenció que tocava» va afegir Reyner, qui va assegurar que després de conèixer la situació es va posar en contacte amb
Lechuga per «mirar d’arreglar el
malentès». «No vull que torni a
passar. Sóc una persona propera i
la implicació la tindrem» va dir
Reyner, qui va avançar que es reunirà amb Lechuga el pròxim 24 de
maig a Santa Coloma per tractar el
tema.
«Ens han dit que ens donaran la
subvenció més tard o que cobriran
el cost. La voluntat de fer-ho hi és i
nosaltres hi conﬁem» va dir el vocal comarcal, qui va afegir que «si
al ﬁnal es queda en no res, farem el
que creiem oportú».

L’equip de govern de Tossa (TU)
de Mar va aprovar ahir, per majoria absoluta amb el suport d’ERC,
el Pla Econòmic Financer per l’incompliment de la regla de la despesa en l’aprovació de la liquidació
del pressupost de l’exercici 2015. «És
un pur tràmit tècnic que ens marca la llei de l’Estat» va explicar la regidora d’Hisenda, Maria Àngels
Pujals, tot afegint que es tracta de
«deixar constància de com està la
situació econòmica» actual del
consistori, recordant que a Tossa «ja
se n’han fet d’altres».
Un «no compliment» que, segons el grup municipal de CiU,
«denota una mala gestió ﬂagrant».
«Havien de gastar 8.234.735 euros,
que és el sostre que ﬁxa el Ministeri –i que el 2015 era d’1,5%– i no
l’han complert perquè han arribat
a 8.544.395 euros», va assenyalar la
regidora convergent Imma Colom.
En aquest sentit, Colom va afegir
que «el més greu» és que «van utilitzar part dels romanents de 2014,
d’1.286.641 euros, per fer inversions abans de les eleccions de
2015». «És una manca absoluta de
prudència» va criticar, lamentant

Blanes reivindica la seva vocació
botànica amb un cicle d’activitats
AJUNTAMENT DE BLANES

 El Blanes Botànic, que

Refinançament d’un préstec
D’altra banda, també es va aprovar
una operació de reﬁnançament
d’un préstec d’1.398.670 euros amb
el Banc Sabadell, per tal «de millorar les condicions dels interessos»
més adequats al mercat actual. Segons va explicar Pujals, l’objectiu
inicial era reﬁnançar quatre préstecs, però ﬁnalment es reﬁnança el
que té el saldo viu més elevat. «A
part de millorar els interessos,
aquest canvi ens permetrà ampliar el termini de venciment de l’any 2024 a l’any 2028» va explicar la
regidora de TU.
En aquest sentit, Pujals també va
precisar que, pel que fa a la liquidació d’un altre dels préstecs, i tenint en compte que la Llei obliga els
consistoris a reduir deute mitjançant el superàvit, el govern tossenc destinarà part dels 370.012,58
euros de romanent –concretament
335.000 euros– a liquidar el préstec
més car que té l’ajuntament. A
més –segons TU– amb el superàvit
restant i fent una modiﬁcació de
crèdit de diverses partides del pressupost actual de 14.000 euros, amb
dues subvencions de Generalitat i
Diputació de 66.000 euros, demanant un nou préstec de 494.000 euros, està previst «tirar endavant» la
totalitat de les inversions de 2016.

La CSMS diu que
volia «ajornar» la
reunió sobre el
sociosanitari
LLORET DE MAR | DdG

acabarà el 29 de maig, va
arrencar a la Casa Oms amb la
inauguració d’una exposició
BLANES | DdG

L’Ajuntament de Blanes va posar
en marxa ahir un cicle d’activitats
destinades a reivindicar la «vocació botànica» de la localitat, que
compta amb els jardins de Marimurtra i el Pinya de Rosa –entre altres atractius naturals– i que fa
uns dies va ser reconeguda com a
Vila Florida per la Confederació
d’Horticultura Ornamental de Catalunya. Sota el nom de Blanes Botànic, l’esdeveniment va arrencar
amb la inauguració d’una exposició a Casa Oms que inclou d’una
banda Un passeig fotogràﬁc pel
Corpus de Blanes i de l’altra L’Art de
la Natura, amb il·lustracions càrrec de l’artista Jorge Bompart.
Així, segons va informar el consistori, també es va inaugurar la de-

que «a partir d'ara Tossa sortirà a totes les pàgines del Ministeri com un
Ajuntament que no fa bé les coses».

La inauguració va comptar amb diversos representants institucionals.

coració ﬂoral de l’ediﬁci, que s’estendrà als fanals dels carrers Ample i Raval. En aquest darrer carrer,
a més a més, hi haurà banderoles
anunciant la confecció de les catifes de Corpus, que se celebrarà el
29 de maig tancant, així, aquest cicle d’activitats.
Al llarg d’aquests 15 dies, a més,

es posarà en marxa un Concurs
d’Instagram, que s’allargarà ﬁns a
les 12 de la nit del 29 de maig, identiﬁcat amb el hashtag #Blanesvilaﬂorida. Perquè es pugui dur a terme aquesta decoració s’ha comptat amb el suport de tres associacions de veïns locals: Raval, Sa
Carbonera i Dintre Vila.

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) va assegurar ahir, a través d’un comunicat
que va «informar» a l’Ajuntament
de Lloret «de la voluntat d’ajornar» la reunió celebrada dimarts
passat per tractar el funcionament
del sociosanitari d'aquesta localitat –que gestiona aquest ens– després que els grups municipals
d’ICV-EUiA i En Lloret Sí, Se Puede, critiquessin no hi assistís la direcció.
Segons va explicar la CSMS, els
motius de l’ajornament era poder
«tractar prèviament els temes en relació al centre en el Consell Rector
de la pròpia institució». «En cap
moment la CSMS ha manifestat un
gest de menyspreu a la població ni
deslleialtat als seus representants
municipals, sinó tot el contrari,
amb la voluntat de seguir aportant
un servei de qualitat a les persones
del Sociosanitari i una resposta
adient sobre la totalitat dels temes

