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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 26 DE MAIG DEL 2017

Joan Llinares deixa el
consistori per l’agència
antifrau valenciana

L’obertura del
Cafè del Mar
dona vida al
Port Fòrum

a És cap dels serveis

jurídics i de l’oficina
per la transparència
del govern de Colau

a Tres restaurants se sumaran aquest

estiu a l’oferta de la instal·lació, que
es recupera dels danys del temporal

La zona de piscina del Cafè del Mar i el vaixell del club
estan gairebé a punt per començar la temporada ■ S. MUÑOZ

temporada d’hivern s’oferirà com a espai per fer-hi
tot tipus d’esdeveniments
privats.
El port ultima aquests
dies la retirada dels vaixells cremats en l’incendi
del 9 d’abril passat i aquesta setmana han començat
els treballs de reparació
del dic d’abric, que va patir
importants danys estruc-

turals durant el temporal
de llevant del gener. Les
obres tenen un cost de
més de dos milions i mig
d’euros, que assumeix el
Consorci de Compensació
d’Assegurances, ja que es
tracta de danys causats
per un fenomen natural.
Els treballs duraran tres
mesos i no afecten el funcionament del port. ■

L’advocat Joan Llinares
deixarà l’Ajuntament de
Barcelona per dirigir la nova agència antifrau valenciana. El gerent de recursos del consistori és el candidat que genera més consens a les Corts valencianes. En el ple d’ahir va rebre l’aval del govern –el
PSPV i Compromís– i de
Podem, als quals es va afegir Ciutadans.
Llinares és l’actual cap
dels serveis jurídics del
consistori barceloní i dirigeix també l’oficina per la
transparència i les bones
pràctiques. En els darrers
dies ha estat clau en la
pugna del govern d’Ada
Colau amb l’executiu cata-

Llinares, a l’Ajuntament de
Barcelona ■ ALBERT SALAMÉ

là per aconseguir que el
Consorci del Palau de la
Música acusi CDC. La seva
candidatura ha rebut 65
vots a favor i el consistori
barceloní perd així una figura important. Llinares
va ser nomenat director
general del Palau de la Música en substitució de Fèlix Millet i va col·laborar
estretament amb la justícia per destapar el saqueig
de la institució. ■

MESTRE FERRÉ EDIFICIOS
EN RENTA, S.A.
El Administrador de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas, que tendrá lugar en primera
convocatoria el próximo día 29 de junio de
2017, a las doce horas, en Barcelona, calle
Rosselló nº 231, 3º 2ª, y, en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el
día 30 de junio de 2017, a las doce horas y
en el mismo lugar anteriormente señalado,
para deliberar y decidir sobre el siguiente

Capellades, 19 de maig de 2017.

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL
Per encàrrec del President, es convoca els senyors membres de la Junta Central d’Usuaris de l’Aqüífer Carme-Capellades a la celebració de seva Junta General que tindrà
lloc el dimarts 20 de juny de 2017 a les 12h30 en 1a convocatòria i a les 13 hores en
2a, al Casal de Carme (av. Catalunya, n. 16), sota el següent
ORDRE DEL DIA
1r. Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la reunió anterior (13.12.2016).
2n. Compte i aprovació del padró de membres, actualitzat a la data d’aquesta convocatòria.
3r. Examen i aprovació, si escau, de la Memòria general de l’any 2016.
4t. Examen i aprovació, si escau, dels comptes de despeses corresponents a l’exercici
2016.
5è. Exposició de les actuacions realitzades per la Junta de Govern i la Comissió Tècnica durant el primer semestre de 2017.
6è. Precs i preguntes.
Us prego l’assistència, i aprofito per saludar-vos cordialment.
Ildefonsa Sardà Tarrida
Presidenta JCUACC

Miquel Corredor Pérez
Secretari JCUACC

ORDEN DEL DÍA
Primero.- Lectura y aprobación, si procede,
de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de
Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del indicado ejercicio.
Cuarto.- Propuesta de dotación de reserva
de capitalización al amparo de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades, con cargo a las reservas voluntarias.
Quinto.- Nombramiento del cargo de Auditor de Cuentas Titular y Suplente, de conformidad con art. 263 y siguientes de la Ley
de Sociedades de Capital.
Sexto.- Reelección, por caducidad en el
cargo, de Administrador Solidario de la Sociedad.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de
la Junta.
Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su
aprobación, así como el informe de gestión
y el informe del Auditor de Cuentas, pudiéndolos obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita, solicitando la entrega
o el envío gratuito de dicha documentación.
Se hace constar que tendrán derecho de
asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.
Barcelona, 25 de mayo de 2017.
El Administrador Solidario.
Fdo. D. Ramon Borrell Daniel
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L’obertura del Cafè del
Mar, demà al Port Fòrum,
serà la primera d’una sèrie
d’inauguracions que permetran donar vida a la infraestructura, nascuda en
el pitjor moment de la crisi
econòmica i que ara aspira
a aixecar el vol. El director
general del Port Fòrum,
Joan Conde, confirma que
aquest estiu s’obriran al
recinte tres nous restaurants i el Game Point Center, un negoci que es convertirà en el complex de
jocs d’escapada en viu
(room escape) més gran
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Marta Membrives

d’Europa. A més, afegeix
que l’empresa responsable
de la comercialització dels
locals vacants, una trentena, té a punt un projecte
per facilitar l’arribada de
nous negocis a la zona.
El club eivissenc, que
ocupa l’antic edifici de capitania, obre portes amb
una oferta de dia i nit, on la
música i la gastronomia
seran protagonistes. Nacho Soler, impulsor del
projecte, assegura que volen convertir el Cafè del
Mar del Port Fòrum, el
més gran del món, en un
“referent” de l’oci de tot
l’Estat adreçat a una franja mitjana i alta, i que en
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26 Ciutats

