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Diari de Girona

Comarques

Sant Miquel de
Campmajor acull
una trobada del
sector europeu
del caravàning
DdG BANYOLES

■ Sant Miquel de Campmajor
acollirà, entre demà i diumenge,
la a edició de la Meeting Camper
al Pla de l’Estany. L’esdeveniment,
que es va presentar ahir al Consell
comarcal, és una trobada única i
pionera a nivell estatal, en la qual
«viatgers i aventurers s’agrupen
per acampar, assistir a conferències i visitar els expositors d’empreses de tot Europa relacionades
amb el món del caravàning» –tal
com va informar l’ens.
La trobada es realitzarà a Fang
Aventura a Sant Miquel de Campmajor, els dies ,  i  de maig.
El Consell del Pla de l’Estany hi
dona suport i promociona el turisme, la gastronomia i els productes de proximitat.
La iniciativa neix de l’aventurer
Mario Vives i la seva passió per els
vehicles camper i viatges off-road.
Després de fer un viatge en solitari
de més de . quilòmetres durant  dies en direcció a Sibèria i
Mongòlia i el  va organitzar la
primera trobada per agrupar els
viatgers interessats amb el caravàning. El programa consta de diverses activitats, com ara conferències de viatgers de renom mundial, debats d’interès sobre l’evolució de la vida i d’habitatges camper a Europa, networkingentre els
expositors, mostres de marques
d’empreses del sector i sobre la
gastronomia de la zona.

Els serveis privats per a la gent gran
s’uneixen per exigir la rebaixa de l’IVA
Afirmen que l’equiparació a l’impost públic

permetria abaratir preus i reduir les llistes
d’esperes
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■ Més de  entitats gestores de
residències geriàtriques i centres
de dia de titularitat privada d’arreu
de l’Estat, entre elles l’Associació
Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), que disposa de serveis a les comarques de Girona,
han reclamat al Ministeri d’Hisenda que equipari l’IVA que paguen
els centres privats amb el dels públics o concertats, ja que els primers tributen el  i els segons,
un . La reducció de l’impost a
les residències i els centres de dia
privats permetria omplir-los i,
d’aquesta manera, reduir les llar-

La presidenta de l’ACRA, Cinta
Pascual (al centre), ahir a Madrid.
@ACRAGENTGRAN

gues llistes d’espera del sistema
públic –tal com defensen els promotors de la petició.
Durant la signatura del manifest, ahir a la seu de l’IMSERSO a
Madrid, la presidenta del Cercle
Empresarial d’Atenció a les Persones (CEAPs), Cinta Pascual, va assegurar que la primera reacció del
ministre d’Hisenda i Funció Pública, Cristobal Montoro, «va ser preguntar si segur que passa això». En

relació amb l’acte d’ahir, va explicar que «anem a dir-li a Montoro
que també es farà gran i que si no
arriba a anar a una residència, segur que coneixerà algú que sí».
Pascual, que també presideix
l’ACRA, va destacar que l’equiparació de l’IVA en els serveis a la dependència «no és una mesura fiscal, sinó una mesura de justícia social».
Les entitats signants defensen
un model d’atenció a la dependència que «doni resposta» a les necessitats de les persones i que «les
posi en el centre del sistema», pel
que veuen «totalment necessari»
millorar la dotació pressupostària
en l’atenció a els més dependents.
Per això, exigeixen al Govern i
als partits polítics que s’equipari
l’IVA que paguen les persones
grans i dependents pels serveis assistencials i privats, i els situï al mateix nivell que els públics o concertats mitjançant la inclusió d’aquesta mesura en els pròxims pressupostos generals de l’Estat.
«Molts diners» per als usuaris
Segons la presidenta de CEAPs, la
diferència entre l’IVA del  i del
 és d’una mitjana de  euros
al mes, que –va remarcar– «són
molts diners» per a una persona
dependent. «Se’ns cau la cara de
vergonya quan diem a una persona gran que ha de tributar  euros d’IVA al mes per a les seves necessitats bàsiques», va dir Pascual.
El manifest presentat ahir re-

La CLaU
USUARIS D’ACRA
La reducció tindria uns
8.000 beneficiaris a Girona
 La reivindicació ve de lluny
i, tal com l’ACRA va concretar
al març, la rebaixa de l’IVA als
seus centres beneficiaria prop
de 7.740 gironins. Aquests són
un 20% dels seus usuaris de
residències, centres de dia,
serveis d’atenció domiciliària i
teleassistència a Catalunya.

Les empreses
privades tributen
el 10%, mentre que les
públiques i concertades
ho fan un 4%
flecteix que una reducció del tipus
d’IVA permetrà abaixar les quotes
dels usuaris en . euros anuals;
comportarà una ocupació plena
dels centres privats i, per tant, reduirà les llistes d’espera a la pública; es contractarà més personal,
augmentant les cotitzacions, i es
reduirà el nombre d’aturats d’una
forma directa.

PERE DURAN/NORD MEDIA
VENT DE FRANCE LA TRAMUNTANA SAU
(Societat absorbent)

Breus

ELS LIMITS SAU
SUPERMERCADOS FEMINA SAU
ALFRUSUR SAU
(Societats absorbides)
ANUNCI DE FUSIÓ
En compliment d’allò establert a l’art. 43 de la Llei
3/2009, de 3 d’abril, sobre Modificacions Estructurals de
les Societats Mercantils (en endavant LME), es fa públic
que NOVA TRAMUNTANA SL, l’Accionista i Soci Únic de
VENT DE FRANCE LA TRAMUNTANA SAU, ELS LIMITS SAU,
SUPERMERCADOS FEMINA SAU i ALFRUSUR SAU, exercitant les facultats de la Junta General, va aprovar en data
3 de maig de 2018 la fusió de les citades societats per
mitjà de l’absorció per part de VENT DE FRANCE LA TRAMUNTANA SAU (societat absorbent) de les societats ELS
LIMITS SAU, SUPERMERCADOS FEMINA SAU i ALFRUSUR
SAU (societats absorbides). Aquesta absorció implica la
dissolució sense liquidació de les Societats Absorbides i
la transmissió de tot el seu patrimoni a la Societat Absorbent, tot això en els termes i condicions del Projecte
Comú de Fusió per Absorció subscrit el 3 d’abril de 2018
per l’Òrgan d’Administració de les societats intervinents.
Aquesta operació és una fusió especial, sotmesa al règim
de l’article 52.1 de la LME, sobre supòsits assimilats a
l’absorció de societats íntegrament participades, donat
que tant la Societat Absorbent com les Societats Absorbides són societats íntegrament participades de forma
directa pel mateix soci (fusió bessona o entre germanes).
Donat que l’acord de fusió s’ha adoptat per l’Accionista
i Soci Únic de la Societat Absorbent i de les Societats Absorbides, no s’han publicat ni dipositat els documents
exigits per la LME ni s’ha fet l’informe dels Administradors sobre el projecte de fusió, per no resultar necessari
d’acord amb el que disposa l’art. 42 LME.
Es fa constar expressament el dret dels accionistes i creditors de les societats participants a obtenir el text íntegre dels acords adoptats i dels balanços de fusió, així
com el dret dels creditors de les societats que es fusionen a oposar-se a la fusió, en els termes que estableix
l’art. 44 de la LME, durant el termini d’un mes, comptat
a partir de la publicació de l’últim anunci de fusió.
La Jonquera, 4 de maig de 2018
VA TRAMUNTANA SL, representada por Joan Raurich Santaló, administrador únic de VENT DE FRANCE LA TRAMUNTANA SAU, ELS LIMITS SAU, SUPERMERCADOS
FEMINA SAU i ALFRUSUR SAU.

CAMPRODON

Punt de recàrrega de
bicicletes elèctriques
■ Camprodon instal·larà un punt
de recàrrega de bicicletes elèctriques que li ha lliurat el Consorci
de les Vies Verdes de Girona. La
instal·lació es farà pròximament,
en una data i un lloc que l’Ajuntament, de moment, no ha concretat. Per tal de tirar-ho endavant, el
Consorci ha visitat les vies verdes
del municipi. DdG CAMPRODON
ESTALVI ENERGÈTIC

Banyoles posa leds
al pavelló de la Draga
Vilademuls Xef amb estrelles Michelin al restaurant de Casa AnnaMaria
 El reconegut xef argentí Víctor Trochi (Buenos Aires, 1975) és el nou responsable del restaurant de l’hotel de luxe Casa
AnnaMaria, situat a Ollers, al terme municipal de Vilademuls. Abans d’aquesta nova etapa professional –que compaginarà amb l’establiment que porta el seu nou i va obrir fa dos anys a Palafolls–, Trochi ha aconseguit diversos reconeixements i estrelles Michelin, aquestes durant les seves etapes al capdavant de les cuines del restaurant Les Magnòlies,
d’Arbúcies, i Skina, de Marbella. El nou xef de Casa AnnaMaria –que el va presentar dimecres– es va formar amb Martín
Berasategui, a El Bulli Hotel-Hacienda Benazuza, de Sevilla. Al restaurant de l’hotel d’Ollers, Víctor Trochi oferirà cuina
catalana tradicional elaborada amb productes de proximitat i quilòmetre zero, cuina d’autor, internacional i de fusió.

■ L’Ajuntament de Banyoles ha
instal·lat lluminàries de tecnologia LED a la pista del pavelló de la
Draga, una millora que ha suposat
una inversió d’aproximadament
. euros. L’actuació està subvencionada amb ., euros
pel Pla a l’Acció de la Diputació de
Girona. De les  unitat existents
se n’han canviat . DdG BANYOLES

