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JUDICIAL

MEDI AMBIENT

El jutge de pau de Vidreres
no presenta recurs i es
formalitza la suspensió

Acord Municipal per
Sils vol que es faci un
pla de protecció civil

a L’Ajuntament aprovarà la setmana vinent una convocatòria per ocupar la
plaça a Els que ho vulguin tindran vint dies per presentar la candidatura

a El municipi ja

disposa dels plans
d’emergència
necessaris

N. Forns
SILS

Jordi Gonzalo

El grup municipal Acord
Municipal per Sils (AMS)
vol que l’Ajuntament faci
un pla bàsic de protecció
civil, tot i que pel volum de
població (5.700 habitants) no és necessari. Per
AMS, és “una falta de sensibilitat” de l’equip de go-

VIDRERES

EMPRESA DE GIRONA NECESSITA

ADMINISTRATIU
COMPTABLE
Joan Colls, acompanyat de l’alcalde Camps, en el Ranxo de Carnaval ■ JOAN SABATER

La xifra

La frase

14

“Ha estat un gran
jutge i ha fet la feina
molt ben feta; no hi ha
dret que a una
persona com Joan
Colls se la faci plegar”

—————————————————————————————————

anys ha estat Joan Colls Vallllosera titular del jutjat de
pau de Vidreres. De fet, els
hauria complert demà.

—————————————————————————————————

Jordi Camps

ALCALDE DE VIDRERES

va explicar l’alcalde, Jordi
Camps. Quan hagin passat aquests vint dies, en el
següent ple municipal, els
regidors escolliran la persona que substituirà Colls
al càrrec de jutge de pau.
Demà, 21 de març, hauria

fet 14 anys que Colls era el
jutge de pau de Vidreres.
El gener del 2007, Colls
va passar a militar a CDC,
però el febrer de l’any passat, pocs dies abans de la
seva renovació, va sol·licitar la baixa del partit. ■

Suport de
l’alcalde
a Joan Colls
—————————————————————————————————

CiU, VsT-ERC i el PSC han
mostrat el seu reconeixement a la tasca duta a terme
per Colls al capdavant del jutjat de pau de Vidreres. L’alcalde, Jordi Camps, va destacar
la “defensa” de Vidreres i “la
gran tasca” que ha fet: “No hi
ha dret que se’l faci plegar.” El
suport del batlle cap al ja exjutge de pau es va explicitar el
dia del Ranxo, en què Colls va
estar al costat de Camps.
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Joan Colls Vall-llosera no
ha presentat recurs contra la resolució del Consell
General del Poder Judicial
d’apartar-lo del càrrec de
jutge de pau de Vidreres i
ja no ocupa aquesta plaça.
El màxim òrgan del poder
judicial va decidir destituir-lo per la seva antiga militància a CDC. La denúncia, provinent d’un veí del
municipi, també retreia
que Colls havia “participat
en manifestacions independentistes junt amb l’alcalde convergent”, en referència a l’acte institucional de la Diada, organitzat
per l’Ajuntament.
D’aquesta manera, el
càrrec de jutge de pau està
vacant i l’ocupa de manera
provisional el jutge suplent. Ara l’Ajuntament
de Vidreres haurà d’iniciar els tràmits per nomenar un altre jutge de pau.
Segons van explicar des
del consistori, aquesta tramitació s’iniciarà la setmana vinent. En el ple,
previst per dimarts, s’aprovarà la nova convocatòria de jutge de pau. “Hi
ha un termini de vint dies
quan es tiri endavant la
convocatòria perquè qui
vulgui presentar-se per ser
jutge de pau ho pugui fer”,

vern. “Tot i que la llei no
ens hi obliga, sí que hi ha
elements de risc al municipi, a causa de la seva proximitat al polígon Bosc de
Can Cuca, on el passat novembre hi va haver una
fuita que va afectar el personal de l’empresa veïna”,
exposa el grup. L’alcalde,
Martí Nogué (IdS), va explicar ahir que el municipi
ja té els plans necessaris i
exigibles per llei “i a més
tenim el multiavís, que els
engloba tots”, va dir. Per
aquest motiu, descarta
fer-ne cap més. ■
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Renovació al Consell de
la Gent Gran de la Selva
Redacció
SANTA COLOMA DE FARNERS

El Consell Consultiu de la
Gent Gran de la Selva ha
iniciat una nova etapa
amb la renovació de la junta directiva i amb la nova
vicepresidència de Manel
Serras. La nova direcció

de l’ens es va presentar a
Santa Coloma de Farners
en el marc de l’assemblea
en què van participar la
majoria de casals de la comarca. En la reunió, el nou
vicepresident va dir que la
seva intenció “és obrir les
portes del Consell Consultiu de la Gent Gran a tots

els casals” i fer-se ressò de
les seves inquietuds. En
aquesta línia, Serras va
afirmar que no volen entrar “en la vida privada
dels casals”, però que poden treballar conjuntament “per millorar les relacions amb les institucions, buscar nous canals

de finançament i desenvolupar accions lúdiques i
reivindicatives que afectin
la gent”.
El president del Consell
Consultiu de la Gent Gran,
Joan Garriga, va tenir un
record per la figura de Josep Maria Bosch, exvicepresident. Manel Serras té
61 anys i és membre de
l’associació de jubilats i
pensionistes d’Arbúcies.
Durant la seva carrera
professional va ser periodista als diaris El Mundo
Deportivo i El País, i col·laborador de Ràdio 4. ■
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Vins i Licors Grau, guardonada com a
millor botiga especialitzada de l’Estat
Aquest dimecres, 12 de
març, l’empresa Vins i Licors
Grau de Palafrugell va
recollir el premi com a Millor
Botiga Especialitzada de
l’Estat, atorgat per Grupo
Gourmets. L’acte va tenir lloc

al recinte firal Ifema de
Madrid,
on
la
guia
especialitzada va entregar els
premis Vinos de España
2014 a vins de diferents
categories, cellers i també a
l’empresa gironina.

