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L'ESCALA

CASTELLÓ D'EMPURIES

L'Ajuntament reclamada bancs i caixes que
paguin un lAE a part peFscamers automàtics
<<La Caixa» ha interposat un contenciós i de moment només dos bancs-han pagat : W ROBERT CARMONA

• Els serveis de recaptació de l'Ajujitament
de Castelló d'Empúries s'han dirigit a totes
les entitats bancàries de la població que tenen
caixers automàtics per reclamar-los que abonin

8.073 pessetes de més en concepte de l'impost
d'activitats econòmiques (lAE). Només dos
bancs han decidit pagar sense protestar, mentre que la resta no han respost al requeriment,
excepte «la Caixa», que ha presentat un con-

tenciós administratiu. La sentència que emeti
el Tribunal .Superior de Justícia tindrà una
gran importància, ja que si dóna la raó al
consistori obrirà la porta perquè tots els ajuntaments puguin reclamar aquest pagament.

A Castelló d'Empúries hi ha
uns 15 caixers automàtics, dels
quals aproximadament un terç estan situats en llocs aïllats de qualsevol banc o caixa, com ara als
càmpings o en supermercats. En
aquests casos, l'agència tributària •
deixa clar que serà obligatori pagar lAE, com queda de manifest
en una. resposta per escrit que
va emetre el mes de gener de
l'any passat. La interpretació de
la llei, però, no queda clara en
els casos en què, el • caixer està
dins la mateixa oficina.
L'Ajuntament creu que ha de
percebre també.la quota corresr
ponent de l'L^E en l'epígraf 969.7,
«altres màquines automàtiques»,
que suposa 8.073 pessetes per
caixer automàtic. En aquest sentit,
reclama que es faci efectiu el,pagament de l'impost amb els endarreriments que es corresponen
als últims cinc anys.
Noinés dos dels bancs instal·lats
a la població han decidit pagar..
La resta, de mom.ent, no han res«La Caixa» té dos caixers automàtics a Castelló d'Empúries. Foto: ROBERT CARMONA.
post al requeriment. L'única excepció és la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, que va opo- terposat un contenciós adminis- Sanlléhí, es mostra convençut que per una màquina expenedora de
sar-sè a aquesta decisió amb un tratiu, entenent que. el caixer no- el TSJC donarà la raó a l'Ajun- tabac. El plè municipal va demanar
recurs de reposició que' l'Ajun- més és un «apèndix» de l'oficina. tament i compara la situació amb assessorament jurídic a la Diputament va desestimar i ara ha inL'alcalde de Castelló, Xavier la d'un bar que ha de pagar l'IAE tació de Girona per portar el cas.
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Les obres de Sant .
Martí es van
contractar
legalment
-^

. ..

ROBERT CARMONA

m El Tribunal ;>úpéfitír^fc^-jx.c«i,
tícia de Catalunya ha donat la
^^rao^rAjuntament de l'Escalà rés-^
•'pectè a la contïàctàció del director'
facultatiu de les obres d'urbanització de Sant Martí d'Empúries,
Alfred Fernàndez de la Reguera.
L'associació d'amics de Sant Martí
d'Empúries va presentar un re.curs, l'any 1994, contra aquesta
designació, ja què entenia que
s'havia fet de forma irregular. El
tribunal, en canvi, è'stableix que
el consistori podia adjudicar directament aquesta tasca a Fer-'
nàndez de la Reguera, que havia
estat el redactor del pla especial
que afecta tota aquesta zona.
El TSJC no entra a analitzar
la nul·litat del projecte • d'obres,
cosa què també defensa l'associació d'amics de Sant Martí
d'Empúries. Aquest cas s'haurà
de veure en un altre contenciós
que es va posar en les mateixes
dates, amb el qual els veïns esperen deslliurar-se del pagament
de contribucions especials per les
obres de reurbanització. Entre altres arguments, els demandants
diuen que.no es va fer l'exposició
pública del projecte i que les obres
són innecessàries. De fet, gairebé
tres anys després, els treballs de
reurbanització ja estan gairebé enllestits. 'El consistori ha fet di• verses modificacions sobre el projecte inicial que han provocat les
queixes de Mifas, amb qui s'havia
consensuat la fórmula per eliminar totes les barreres arquitectòniques. L'Ajuntament s'ha compromès a tenir tot el nucli adaptat
quan s'acabin les obres. / R.C.
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TALLES
col.fecció priniàvera
Una ternporada més,.
üria primavera més,
a PER TU, trobaràs cl qye busques,
tota la moda en TALLES GRANS
Al centre de Girona
tens la primera botiga en moda
especialitzada en TALLES GRANS

...viuja moda,
es primavera.

TALLES GRANS
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