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GIRONA

Comprant amb la
ri^untament pretén mcentíyar reconomia targeta
de Caixa de
Girona, aparcament de
a Girona modiÍBcant les ordenances fiscals franc a les zones blaves
S.G.

Subvencionarà l'IAE a les noves empreses i a les que s'ampliïn creant llocs de treball
SALVADOR GARCIA

• Girona.— L'equip de govern de l'Ajuntament de Girona presentarà en un ple extraordinari de dimarts una ordenança mu^
nicipal que inclou una sèrie de mesures fiscals
L'alcalde, Joaquim Nadal, va
fer notar ahir la importància 'de
la subvenció en l'impost d'activitats econòmiques ( l A E ) :
«L'IAE al primer any és íntegrament subvencionat, en el benentès
que actualment, encara que una
empresa s'instal·lés al desembre,
havia de pagar tot l'any». Precisament, Nadal va fer l'anunci
d'aquestes mesures en la firma
d'un conveni amb la Federació
d'Associacions de Comerç (FAC)
de Girona, Caixa de Girona i Giropark SA, en què va destacar
la situació «equilibrada» del comerç a la ciutat i les actuacions
que es fan per fomentar-lo. L'alcalde va fer un gest de disculpa
davant Amadeu Font, president
de la FAC-Girona, per haver fet
públiques precisament en una
roda de premsa aquestes mesures,
dirigides en gran mesura al sector
comercial: subvenció equivalent
per compensació de l'impost de
construccions per renovació i rehabilitació de botigues i, si aquesta
va acompanyada d'ampliació i
creació d'almenys un lloc de treball, subvenció de l'L^E per a
l'any.
L'ordenança municipal de mesures de foment de l'activitat eco-

amb les quals es pretén fomentar l'activitat
econòmica a la ciutat. En l'ordenança refosa
que es presenta s'estableixen els incentius'mitjançant la subvenció equivalent per compensació dels impostos, de manera que l'Ajiin-

tament tomarà la quantitat tributada amb una
subvenció finalista. Així, l'Ajuntament subvencionarà l'IAE de l'any a les empreses que
s'instal·lin a la ciutat o les que facin ampliacions creant nous llocs de treball.

MESURES FISCALS PER INCENTIVAR
L'ACTIVITAT ECONÒMICA A GIRONA
^Subvenció equivalent per compensació [devolució mitjançant una subvenció de la quantitat tributada] de l'impost de construccions en obres
de rehabilitació o en edificis de catàleg al Barri Vell.
• Subvenció equivalent per compensació de 'impost de construccions
per renovació i rehabilitació de botigues.
>• Subvenció equivalent per compensació de l'impost de construccions
en les obres de rehabilitació de façanes, quan es garanteixi la recuperació de les característiques tipològiques, globals o de façana.
^Subvenció equivalent de la taxa d'ocupació de la via pública per a les
obres que es facin simultàniament a l'execució de les obres d'urbanització d'un carrer.
>• Subvenció equivalent de l'impost d'activitats econòmiques (lAE) del
primer any per a la implantació d'activitats comercials i industrials que
s'instal·lin en algun dels polígons que hi ha a la ciutat.
^Subvenció equivalent de l'impost d'activitats econòmiques (lAE) per a
l'ampliació d'activitats comercials i industrials que creïn, almenys, un
lloc de treball.
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nòmica va ser presentada ahir als
grups de l'oposició en comissió
informaiva i se sotmetrà a votació,
juntament amb les ordenances fiscals per al 1994, en un ple extraordinari que se celebrarà di-

marts al matí, just abans d'un altre
ple extraordinari en què es debatrà l'aprovació inicial del Pla
General.
En declaracions a aquest diari,
el regidor d'ERC, Enric Llauger,

es va mostrar sorprès i «amb reserves», ja que no ha tingut temps
d'estudiar-la: «Suposo que la mesura deriva d'unes crítiques a les
ordenances fiscals que eren poc
motivadores per a l'activitat econòmica industrial». El portaveu
del PP, Robert Brell, va aplaudir
r«esperit de la iniciativa», encara
que va criticar algun aspecte tècnic. El regidor de CiU Josep Carreras, malgrat no haver assistit
a la comissió informativa com cap
altre membre del seu grup, va
qualificar les mesures de «febles,
perquè només es justifiquen per
les ganes de Nadal de sortir a
la foto o perquè no es digui que
no han fet res pel tema». «Sorprèn
tanta urgència, perquè ja fa temps
que hi ha molta crisi. Excepte
les mesures pèr al Barri Vell, que
ja existeixen des de fa temps, les
altres són fluixes», va afegir-hi.
L'Ajuntament també exigirà el
pagament de l'IAE a totes les
empreses de construcció de fora,
de Girona que intervinguin en
obres públiques o privades de la
ciutat. Aquesta mesura es pren
a instàncies dels constructors de
Girona, que es queixen que quan
les empreses de la ciutat surten
a fora els fan pagar l'IAE.

• Els usuaris de la Targeta Comerç de Caixa de Girona tindran
dues hores d'aparcament gratuït
diàries en una de les 460 places
de les zones blaves de la ciutat
sempre que paguin amb aquest
plàstic les seves compres en una
de les 700 botigues associades a
la Federació d'Associacions de
Comerç de Girona (FAC). Aquesta promoció, que serà vigent durant tres mesos —^renovables segons els resultats—, va ser ratificada ahir en un conveni per
l'alcalde, Joaquim Nadal; el director general de Caixa de Girona,
Alek Gimbemat; el president de
la FAC-Girona, Amadeu Font, i
el directiu de Giropark, Alfons
Moreno. D'acord amb el conveni,
l'empresa concessionària de les
zones blaves adequarà els parquímetres perquè admetin el pagament directe amb la Targeta Comerç. Els usuaris d'aquest servei
continuaran col·locant la butlleta
al seu cotxe i la taxa d'aparcament
els serà descomptada automàticament just en el moment de fer
el pagament a la botiga.
Nadal va destacar la «manca
brutal d'aparcaments i la manca
d'idees per solucionar el pàrquing» i va emfasitzar que l'oferta
dels botiguers sorgeix en un moment en què hi ha prou oferta.
Tant l'alcalde com el president
de la FAC-Girona no van descartar que aquesta iniciativa s'ampliï a d'altres empreses de pàrquings, recordant que Girona no
ha fet créixer el comerç a l'extraradi i que és a l'interior.

HISENDA

VINE A PLACA!
L' ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE LA
PLAÇA MERCAT DE GIRONA

Us convida als actes previstos per
17 DESEMBRE Celebrar la seva inauguració:
divendres
• A les 10 del mofí
INAUGURACIÓ OFICIAL
• A lés 6 de la tarda
XOCOLATADA, per o petits
i més grons.
• A les 7 de la farda
DEGUSTACIONS diverses a
les mateixes parades.

2 2 DESEMBRE
dimecres
• Matí i tarda
a Id Plaça del Mercat.
FIRA DE SANT TOMÀS.
Fira del marxant.

• A les 9 del vespre
CREMAT per a fofhom.
LES VEUS DE BESALÚ
animaran la vetllada des
de les 6 de la tarda.

2 4 DESEMBRE
divendres
• A les 7 de la tarda
CASTANYADA

' Amb la seva compra a qualsevol dels nostres establiments II regalem butlletes per al sorteig de:

UN MAGNÍFIC

Cinquecento

totalment matriculat

1 bicicleta
MOUNTAIN BIKE
j 10 PANERES
Pàrquing gratuït 1 hora i obert divendres tarda.

El sorteig tindrà lloc el dia 4 de gener de 1994,
a les 12 del migdia.
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El pressupost de P^iintament
de Santa Cristina és «just» per
Falcalde i «íne^lieable» per UC
Preveu una forta recaptació amb l'IBI
JOANTRILLAS

• Santa Cristina d'Aro.— El ple
de l'Ajuntament de Santa Cristina
d'Aro va aprovar dimecres, amb
els vots a favor de l'equip de govern del PSC i el vot en contra
de la regidora d'Unió Cristinenca
(UC), Concepció Puigvert, el
pressupost per al 1994, que puja
a 450 milions de pessetes, en una
sessió a la qual no va assistir cap
regidor de CiU.
El pressupost, que s'incrementa
de 50 milions de pessetes en relació amb el del 1993, va ser qualificat per l'alcalde, Josep Llensa,
de «just, que ha tingut cura de
consignar el crèdit suficient per
poder afrontar les despeses del
personal, els serveis que dóna l'Ajuntament i les diverses obligacions que té contretes». Llensa
va explicar que l'Ajuntament té
previst importants ingressos en.
concepte d'IBI, conseqüència
d'un control de les noves altes
i de l'actualització dels exercicis
anteriors, motiu pel qual s'inclou
una partida per aquest concepte.
Concepció Puigvert va demanar
que l'aprovació del pressupost es
deixés sobre la taula fins que no
se li donessin explicacions respecte als augments de la recaptació
per IBI -—de 145 milions de pessetes el 1993 a 180 milions— i
de les partides «urbana exercicis
tancats» (85 milions de pessetes)
i «ingressos urbanístics». (20 milions de pessetes) —per les quals
«no es troba explicació»—, que
no s'aprovi la liquidació del pres-

supost de 1992 i que no se sotmeti
a consideració del ple l'ampliació
de l'auditoria que s'està realitzant
fins ara.
Entre les despeses que l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro
preveu per al 1994 destaquen 12
milions de pessetes per a la construcció d'un magatzem municipal
i entre 15 i 20 milions de pessetes
per afrontar l'increment de l'assegurança del personal.
Societat Privada Municipal
El ple també va debatre la creació de la Societat Privada Municipal, la qual, segons l'alcalde,
«donarà facilitats per gestionar
certs temes que són lents en la
mecànica administrativa municipal». Llensa va afirmar que s'ha
demostrat la viabilitat d'aquestes
societats en municipis importants
i va posar com a exemple que
amb aquest nou instrument es podrà gestionar des de la festa major
fins a la zona industrial.
L'aprovació dels estatuts de la
Societat Privada Municipal es va
deixar sobre la taula després que
ho va demanar Puigvert. La regidora d'UC va afirmar que en
la memòria presentada no es justificava la necessitat econòmica
i social de la societat, i que l'objecte social que es presentava «és
tan ampli que podria arribar. a
abraçar pràcticament tots els serveis municipals». Per UC, la societat privada municipal s'hauria
de dedicar primordialment a la
gestió i execució de sòl industrial.

