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COMARQUES
Breus
PLA DE L’ESTANY

Banyoles amplia les
hores de cursos
formatius gratuïts
BANYOLES | DdG

L’Ajuntament de Banyoles ha ampliat el nombre d’hores formatives,
tot passant de 18 a 50, encara que ha
mantingut els nou cursos respecte
als que oferia el semestre passat. Es
tracta d’una formació gratuïta i està
dirigida a emprenedors, empresaris,
treballadors i persones en situació
d’atur. Els cursos estan relacionats
amb tres àmbits temàtics diferents:
l’empresa i l’emprenedoria, les noves tecnologies i la millora de les
competències i habilitats personals.
GIRONA

L’accessibilitat centra
una jornada de Mifas
GIRONA | DdG

El Grup Mifas ha organitzat per
a aquest divendres la i Jornada
Tècnica en Accessibilitat per a professionals del sector. L’entitat dedicada a les persones amb discapacitat física ha preparat l’activitat –a la seva seu– amb una empresa especialitzada en solucions
per a l’accessibilitat i la supressió de
barreres arquitectòniques, Válida
sin barreras. Es presentaran últimes
novetats en accessibilitat per a
persones amb mobilitat reduïda,
discapacitat i d’avançada edat.

CORREU ELECTRÒNIC

comarques.diaridegirona@epi.es

La Molina, Vallter i Vall
de Núria allarguen la
temporada ﬁns al 12 d’abril
 Les nevades dels últims dies, les bones condicions meteorològiques

i el bon estat de la neu han permès prendre aquesta decisió
LA MOLINA

GIRONA | ACN/DdG

Les estacions d’esquí gironines
de La Molina, Vallter i Vall de Núria (i altres del grup Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya) i l’aranesa de Baqueira Beret allargaran la temporada ﬁns al cap de setmana de l’11 i 12 d’abril. Les nevades dels últims dies, les bones
condicions meteorològiques i el
bon estat de la neu han permès
prendre aquesta decisió.
La Molina, Vallter 2000, Vall de
Núria, Espot i Port Ainé obriran els
dies 11 i 12 d’abril, cap de setmana en el qual hi haurà promocions especials per a tots els esquiadors. Tot i això, els dies 7, 8, 9
i 10 d’abril, estaran tancades al públic. Per la seva banda, Baqueira
Beret obrirà de manera ininterrompuda ﬁns al dia 12.
L’estació de la Vall d’Aran encara la Setmana Santa amb gruixos
superiors als 3 metres de neu i totes les instal·lacions en funcionament que asseguren ﬁns a 146
quilòmetres de pistes obertes. A
partir del 7 d’abril, s’obriran 69 quilòmetres de pistes en els sectors de
Baqueira i Bonaigua amb un preu

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 9 de març de
2015, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment, per segona vegada, la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona núm.
59 per la supressió del PMU 13 Ctra. Barcelona i delimitació dels
Polígons d'Actuació Urbanística PAU 116 (C/ Barcelona - Avellaneda - Clínica) i PAU 117 (C/ Barcelona - nord), de conformitat amb
el que disposa l'article 96 en relació amb l'article 95 del DL
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
L’expedient i totes les actuacions se sotmeten a informació pública i s’exposen a la regidoria delegada d’Urbanisme i Activitats de
l’Ajuntament (plaça del Vi, núm. 1, 2n pis), per tal que puguin ser
examinats i presentar-se, en el seu cas, escrit d’al·legacions al Registre General, pel termini d’un mes, comptat des de l’endemà de
la darrera publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en la
premsa local. Així mateix, també es pot consultar a través de la
web municipal ( http://www.girona.cat/urbanisme).
L’alcalde, Carles Puigdemont i Casamajó
Girona, 10 de març de 2015

AJUNTAMENT
DE CABANES

Esquiadors a una de les pistes de La Molina, la setmana passada.

La temporada s’estira a les
estacions del Grup
Ferrocarrils de la Generalitat
i també a Baqueira Beret

de forfet de dia de 35 euros per a
adults i de 25 euros l’infantil.
Després de les intenses nevades
que s’han produït els darrers dies,
les estacions d’esquí acumulen

gruixos de ﬁns a 190 centímetres
de neu a les estacions del Grup
FGC. Les dues estacions del Pallars, Espot i Port Ainé tenen de 90
a 190 centímetres. Vallter 2000 té
entre 95 i 140 centímetres; seguit
de les instal·lacions de La Molina,
amb un gruix de neu que va dels 30
centímetres ﬁns al metre. Finalment, l’estació d’esquí de la Vall de
Núria registra gruixus de neu d’entre 55 i 85 centímetres de neu.

Benestar Social es justiﬁca Ustec·STEs recull signatures
en la manca de pressupost «contra els nomenaments a
per no concertar més places dit» a través de Change.org
 La Fundació Ramon

Noguera té 91 places lliures
perquè la Generalitat va
congelar els ajuts el 2012
GIRONA | P.T.V.

La resposta del Departament
de Benestar Social i Família al fet
que la Fundació Ramon Noguera
de Girona tingui 91 places lliures
degut a la manca de subvenció –46
d’acolliment residencial i 45 del
centre de dia– és que la situació
econòmica actual no permet ampliar el nombre de places concertades; és a dir, copagades per
l’administració.
L’entitat, que ofereix els seus
serveis a persones que pateixen algun tipus de discapacitat intel·lectual, té demanda que no pot atendre. La raó de què la fundació tingui 91 places lliures és que el Govern no concedeix ajuts nous des
del 2012.

En ser preguntat per aquesta
qüestió, el Departament de Benestar Social i Família va assegurar
que «reprendrà la concertació de
places quan l’escenari pressupostari ho permeti» i va afegir que això
«es farà en funció de les prioritats
dels diferents territoris de Catalunya», sense concretar quin lloc
ocupa l’àrea d’inﬂuència de la
Fundació Ramon Noguera.
De manera genèrica, des de
Benestar Social van remarcar que
«l’objectiu prioritari del Govern
és poder mantenir les polítiques
socials» i es va remetre al pressupost de la Generalitat. La Conselleria va aﬁrmar que «el Govern català està fent un gran sobreesforç» que va atribuir a «l’infraﬁnançament en dependència per
part de l’Estat espanyol». En aquest
sentit, Benestar Social va recordar
que la Llei de la Dependència ﬁxa
el 50% l’ha de ﬁnançar el Govern
estatal, però va denunciar que «la
realitat és que mai ha estat així».

EDICTE

GIRONA | PILI TURON

El sindicat educatiu Ustec·STEs
ha obert una campanya virtual a la
plataforma Change.org amb l’objectiu de recollir signatures contra
el nou sistema de cobertura de
substitucions que permet escollir
interins als directors. L’acció sindical crida a signar «contra els
nomenaments a dit» i, ﬁns ahir a
la tarda, havia recollit 1.110 ﬁrmes.
En la seva argumentació, Ustec·STEs defensa que la selecció
del professorat per a cobrir substitucions o interinatges s’ha fet
«d’acord amb criteris objectius de
transparència, mèrit, capacitat,
igualtat i experiència». Ara, en
canvi, el sindicat acusa el Departament d’Ensenyament d’aplicar
«un sistema de cobriment d’interinatges i substitucions que s’acosta
al de l’empresa privada». Alhora, la
formació assegura que el mètode
«es fonamenta en la possible arbitrarietat de les direccions dels
centres». És més, Ustec·STEs aﬁr-

LA DEFENSA

EDICTE

El senyor Agustí Casademont Alberni, en representació
d’AGUSTÍ EMPORDÀ SL, ha sol·licitat l’adequació (règim de comunicació) a la Llei 20/2009, Llei 20/2009, de
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, del taller de serralleria, emplaçat a la Ctra.
de Cabanes a Pont de Molins, quilòmetre 1 de Cabanes.
En compliment del que disposa la Llei 20/2009, Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, se sotmet a informació pública la documentació presentada a l’efecte d’al·legacions per un termini de 20 dies a comptar de la data
d’aquest edicte.
L’expedient es pot consultar a la Secretaria d’aquest
Ajuntament, en horari d’obertura al públic.
Cabanes, 23 de març de 2015.

Alex Hernández González, Alcalde-President

AJUNTAMENT
DE SANTA COLOMA DE FARNERS

ANUNCI
El BOP de Girona núm. 54, de 19 de març de 2015,
publica l’anunci d’aprovació inicial del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), així com la
suspensió de llicències en àmbits determinats, als
efectes que els interessats puguin examinar la documentació i presentar escrits d’al·legacions o suggeriments, davant l’Ajuntament, en els terminis que
preveu l’anunci del BOPG.
La documentació es pot consultar a l’Ajuntament de
Santa Coloma de Farners i a la seva pàgina web.

JUNTES DE DIRECCIONS
Els directors d’escoles i instituts
demanen confiança als docents
Les juntes centrals de directors de Primària i de Secundària van defensar públicament, la setmana passada, el nou sistema de nomenament de personal substitut i
van demanar confiança en la seva
gestió a mestres i professors.



ma que es «legalitza els nomenaments a dit, recorreguts judicialment pel nostre sindicat» i anuncia que s’organitzaran mobilitzacions en contra.
La campanya de recollida de
signatures promoguda per Ustec·STEs s’oposa a una prova pilot
que, de moment, la Conselleria
d’Ensenyament posa en marxa
als Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Santa Coloma de Farners, 19 de març de 2015
L’alcalde
Antoni Solà i Bohigas

AJUNTAMENT
DE VILAMALLA (Alt Empordà)
ANUNCI
El ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada
el 11 de març de 2015, va acordar aprovar provisionalment
la modificació del Reglament municipal número 16 regulador de l’execució de rases i cates a la via pública del municipi de Vilamalla.
L’expedient restarà exposat al públic durant el termini de 30
dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació del present edicte en el BOP.
Durant el període d’informació pública, les persones interessades podran examinar l'expedient a la Secretaria de
l’Ajuntament i presentar les reclamacions i/o al·legacions
que estimin oportunes.
L’expedient es pot examinar a la secretaria de l’Ajuntament
en hores d’oficina (8.00 a 15.00h) a les oficines municipals
situades a la plaça de la Font de Vilamalla.
Vilamalla, 13 de març de 2015.
L'Alcalde,
Carlos Álvarez González

