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DAVID JIMÉNEZ GIRONA

■El ple de la Diputació de Girona
va aprovar per unanimitat una
moció de la CUP per ajudar a re-
soldre la problemàtica dels joves
desemparats, una situació que,
segons el govern de l’ens (PDe-
CAT), ja han començat a avaluar
juntament amb altres administra-
cions. En aquest sentit, van avan-
çar que «en breu» s’arribarà a un
acord amb Girona, on ja s’han de-
tectat casos de joves extutelats per
la Generalitat que han quedat
sense llar i són al carrer, i a partir
d’aquí l’ajuda s’estendrà als muni-
cipis que detectin el problema. 

El portaveu de la CUP, Lluc Sa-
lellas, va defensar la moció recor-
dant l’augment de l’arribada de
menors estrangers no acompan-
yats i que passen a estar sota la
protecció de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència (Dgaia). Quan  fan  anys,
«per llei estan obligats a sortir dels
centres», molts «són atesos a
l’Àrea de suport als joves tutelats i
extutelats», un servei públic titu-
laritat de la Dgaia, però «altres
queden fora del circuit, comple-
tament desemparats»  i se sumen
a alguns que «provenen de cen-
tres d’acollida d’altres territoris». 

A la ciutat de Girona s’hi han
detectat ja una trentena de casos
de joves que són al carrer i, segon
Salellas, els serveis actuals «són
insuicients». Per això, va propo-
sar «dotar dels recursos necessa-
ris a l’àrea de Serveis Socials de la
Diputació i Dipsalut per tal d’ofe-
rir assessorament tècnic als ajun-
taments i Consells Comarcals» i
«elaborar una borsa d’espais i ha-
bitatges propietat de la Diputació
per posar-los a disposició dels
municipis i/o de la Generalitat».

Sobre la borsa d’habitatges, el
portaveu del PDeCAT, Albert Pi-
ñeira, va assegurar que la Diputa-
ció ara no disposaria d’espais però
faran un estudi en profunditat. 

Sobre els recursos, va avançar

que estan en una «fase avançada»
de negociacions amb la Genera-
litat i començaran per Girona. «En
breu» tancaran l’acord amb
l’Ajuntament i «hi haurà aportació
de recursos de la Diputació» a Gi-
rona, en «col·laboració amb altres
administracions». També «es farà
en altres municipis» que es pu-
guin trobar amb la problemàtica. 

Altres acords i mocions aprovades
El ple també va aprovar quatre
mocions més. Una del PSC, per
unanimitat, per instar al futur nou
govern a resoldre els compromi-
sos adquirits en el coinançament
de les escoles bressol municipals
i que exigeixi el retorn de les quan-
titats avançades per la Diputació.
També instava l’Estat a recuperar
la línia de subvencions que en el
seu moment existia per inançar
l’escolarització de  a  anys. 

Una segona moció de la CUP
aprovada per unanimitat va instar
al nou Parlament a aprovar de
nou les lleis anul·lades pel Tribu-
nal Constitucional (TC) per com-
batre l’«emergència social». Tam-
bé es va aprovar per unanimitat la
moció d’ERC perquè els cotxes
que compri la Diputació siguin
elèctrics o híbrids i una altra del
grup d’IdS (amb abstenció de la
CUP) per l’adhesió de la Diputa-
ció com a soci numerari del Clús-
ter de biomassa de Catalunya. 

A banda, el ple va aprovar les
bases de subvencions per a actua-
cions de conservació del patrimo-
ni natural i de custòdia del terri-
tori executades per organitza-
cions no lucratives i les bases de
subvencions per a polítiques mu-
nicipals de foment de la participa-
ció ciutadana. Finalment, es va
aprovar el conveni amb el Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya a Gi-
rona pel qual la Diputació podrà
encarregar-los, quan ho consideri
oportú, la gestió de l’assessora-
ment tècnic en la supervisió de
projectes d’obra d’ajuntaments. 

Destinaran recursos en col·laboració amb altres administracions per fer front a la problemàtica Començaran per Girona,
on s’han detectat els casos de joves extutelats per la Generalitat que han quedat sense llar i «en breu» s’arribarà a un acord

La Diputació donarà suport als municipis
gironins per ajudar els joves desemparats 

Un moment del ple de la Diputació de Girona corresponent al mes de febrer celebrat ahir. ACN/LOURDES CASADEMONT
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■El portaveu de la CUP, Lluc Sa-
lellas, va preguntar al govern per
la notícia publicada a Diari de Gi-

rona sobre el Tribunal de Comp-
tes que, en un informe sobre di-
putacions, qüestionava la compra
el  d’una planta de l’ediici de
Xaloc. La conclusió era que la Di-
putació havia donat per bo el valor
de la taxació, per . euros,
sense negociar el preu, situació

que passava en altres diputacions. 
En el cas de Girona, «no es va

negociar, per tal d'aconseguir un
millor preu i d'acord amb el prin-
cipi d'economia que ha de regir
l'actuació del sector públic, la
quantia resultant de l'informe de
taxació amb l'ofertant de l'immo-
ble, sinó que el valor de la taxació
va ser directament el preu pel qual
es va concretar l'operació de com-
pravenda». Al inal de l’informe,
el Tribunal recomana que a les di-
putacions hauria de ser «necessa-
ri dur a terme una negociació del
preu del contracte prenent com a
punt de partida el derivat de l'in-
forme de taxació corresponent».

El vicepresident primer, Mi-
quel Noguer, va respondre la CUP

que tot es va fer correctament.
«Veurem i estudiarem el que ha
dit el Tribunal de Comptes», però,
en tot cas, va explicar que amb
Joan Giraut de president el ,
«hi havia una oferta de .
euros que al inal es concreta amb
una taxació externa de .»,
una taxació que «validen els tèc-
nics de la corporació i els informes
jurídics pertinents tots són co-
rrectes» i la Generalitat, que ha de
validar l’expedient, va autoritzar
la compra amb informe favorable. 

Per tant, va dir, s’«ha seguit tèc-
nicament tots els passos que ca-
lien». Un procediment que ara es
repetirà per comprar la planta bai-
xa de l’ediici i que està pendent
de l’informe de la Generalitat. 

La compra d’una planta de l’edifici de
Xaloc tenia «tots els informes» a favor

La Diputació afirma que tot es
va fer correctament per obtenir
el millor preu, amb el vistiplau
dels tècnics i de la Generalitat

RIO IBERICA S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El administrador único de la Mercantil Río Ibérica SA, convoca a todos los accionistas de la sociedad RIO IBE-
RICA, S.A. a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, situado en Castelló d’Em-
puries, Sector Aeroclub n.36, el día 23 de marzo de 2018 a las 10.30 horas, en primera convocatoria o el día
siguiente 24 de marzo de 2018 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO.- Modificación del régimen estatutario de transmisión de las acciones. Modificación del artículo 8
de los Estatutos sociales.
SEGUNDO.- Delegación para ejecutar, cumplimentar y desarrollar los acuerdos que se adopten.
TERCERO.- Ruegos y preguntas
CUARTO.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatu-
tos propuesta y el Informe de la misma, de conformidad con el artículo 286 LSC. 
Asimismo, los señores accionistas podrán solicitar al órgano de administración, las informaciones y aclara-
ciones que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes conforme al artículo 197 de la propia Ley. 
La condición de accionista será requisito imprescindible e inexcusable para el examen y solicitud de los do-
cumentos antes mencionados, así como para la asistencia a la Junta de accionistas que queda condicionada
a la legitimación anticipada conforme a lo dispuesto en el artículo 18bis de los Estatutos Sociales. 

Castelló d’Empuries, 20 de febrero de 2018. - El administrador único, Stefano Scarani.


