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Girona
EL DE VEHICLES SERÀ EL QUE AUGMENTARÀ MÉS MENTRE QUE EL DE CONSTRUCCIONS I OBRES S'INCREMENTA EL 2%

L'Ajuntament apujarà els impostos
de l'any vinent fins a un màxim del 4%
El PP critica la decisió de Nadal al·legant que «en l'exercici passat hi va haver superàvit»
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D Els impostos a Girona s'apujaran l'any vinent fins a un màxim
del 4% segons ha explicat l'alcalde Joaquim Nadal. L'equip de govern socialista ja té enllestit el pressupost del proper exercici i també ha decidit les contribucions que
hauran de pagar els gironins. L'impost que més s'incrementarà serà
el de vehicles, que se situarà un 4%
més car que aquest any. El de construccions i obres s'apujarà un
1,98%, col·locant-se al màxim
permès per la llei, mentre que l'IBI
augmentarà un 2%. La mitjana
d'increment és del 3% perquè hi
ha contribucions que no es modifiquen, com ara l'IAE, perquè no
poden apujar-se més.
L'alcalde ha defensat l'increment
plantejat per l'Ajuntament, que es
debatrà en un ple extraordinari
convocat per dimecres de la setmana que ve on també es portarà
a aprovació el pressupost del 2002.
Joaquim Nadal ha subratllat que
la puja «no es fa en previsió a la inflacció del govern sinó en la que
hem anat tenint any rere any» i
Y LES INVERSIONS
ha destacat que «no totes les contribucions tenen canvis».
Tot i aquests arguments, els
grups de l'oposició no veuen tan
clara la decisió de l'equip de go• El regidor d'Urbanisme, Ravern. Un dels més crítics va ser el
mon Ceide, ha explicat que el
regidor del PP Xavier Domínguez,
pressupost d'inversions de la seva
que va criticar l'augment «després
àrea per a l'exercici vinent inclou
d'un any on hem tingut superàpartides per a la primera fase
vit». Els populars sospiten que dard'obres de la plaça Catalunya. En
rere la puja de l'any vinent -la més
concret l'actuació més urgent és
gran de tot aquest mandat-, vindrà
reparar i consolidar l'estructuuna rebaixa al 2003 «perquè serà
ra de la plataforma, que requeany d'eleccions i l'equip de govern
rirà una inversió aproximada de
no voldrà continuar amb la polí45 milions de pessetes.
tica d'increments». El regidor conUn altre dels projectes que
sidera que «Girona continua sent
una ciutat molt cara» i va lamentar que el PSC «apliqui aquestes ple, l'ocupació de la via pública
contribucions».
amb taules i cadires (6%). També
s'incrementa un 6% la instal·lació
Les taxes
de barraques per vendre petards
En el capítol de taxes i preus pú- coincidint amb Sant Joan.
blics, també s'apliquen augments
Un any més l'Ajuntament prede diferent nivell. Les que més pu- veu que els impostos es puguin pagen són les relacionades amb el gar a través d'Internet, per domimercat d'abastaments o, per exem- cialització bancària o mitjançant

S'inclouen partides per a la plaça Catalunya
també formarà part de les inversions és la reforma del carrer Barcelona. Segons Ceide «potser no
hi serà tota l'obra, però almenys
una part sí que la podrem pressupostar l'any que ve».
El tercer gran projecte urbanístic és l'ampliació de la frontissa Güell entre la frontissa pel
pont del Dimoni i el Mas Xirgu.
L'Ajuntament de Girona té demanada una subvenció de 700
un caixer automàtic. L'objectiu
és evitar que els contribuents facin els pagaments a la finestreta de
recaptació municipal, perquè
d'aquesta manera s'estalviaran cues
i molèsties.
L'equip de govern socialista va
presentar la proposta dels impostos per al proper exercici a tots els

milions de pessetes a la Unió Europea, però encara no ha rebut
resposta. L'altra meitat del projecte, que ha d'assumir el Consistori, podria tenir la primera
partida en el pressupost de l'any
que ve.
El regidor d'Hisenda, Francesc
Lloveras, està acabant de perfilar
el pressupost d'inversions, que es
presentarà als grups de l'oposició divendres vinent.
grups de l'oposició en una comissió informativa celebrada dilluns
al vespre.
Aquests seran els darrers que
aprova Joaquim Nadal com a alcalde després de 22 anys, ja que
com ha anunciat en diverses ocasions té previst abandonar el càrrec abans de finals d'any.

Mifas comença les
obres del nou centre
per a discapacitats
físics de Girona
:J GIRONA- L'Associació

per a discapacitats físics de Girona, Mifas, comença aquest cap de setmana les obres de construcció
del nou centre per a persones
amb disminució ubicat dins del
conjunt residencial Sant Narcís. El nou equipament tindrà
capacitat per a 30 persones. Dissabte la consellera de Benestar
Social, Irene Rigau, posarà la
primera pedra del nou edifici.
Mifas preveu que la nova residència comenci a funcionar
en un any. El projecte va tenir
una primera fase el 1999 quan
es va firmar un contracte per
a l'adquisició de locals i pisos
en construcció del conjunt residencial Sant Narcís. Per fer
front al pagament es va comptar amb una subvenció del Ministeri de Treball Afers Socials
per valor de 15 milions de pessetes. La segona fase va ser el
2000, amb un segon pagament
de 15 milions més. Aquest any
s'abonaran 35 milions.
Quan el centre comenci a
funcionar serà la Generalitat
qui es farà càrrec de) manteniment de les instal·lacions. La residència atendrà persones amb
grans discapacitats i escassa autonomia que ara es veuen
forçats a viure en residències
geriàtriques o similars. DdeG

Salt enllesteix el
pressupost per
aprovar-lo abans de
finals d'aquest any
LJ SALI. La regidoria d'Hisenda

de l'Ajuntament de Salt treballa per enllestir durant les properes setmanes els pressupostos de l'any vinent. Ahir la regidora Carme Vidal va explicar
que els treballs estan molt
avançats i que es podrien portar a l'aprovació del ple abans
de finals d'any. Vidal es va atrevir a avançar alguns dels eixos
bàsics del nou pressupost d'inversions, com ara la nova piscina, la reforma de la fàbrica
Coma Cros, la millora del carrer Torras i Bages o la reurbanització de tota la zona esportiva del municipi. DdeG
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CONSTRUCCIONS QUART. S.A.
Aquesta Societat comunica que la Junta d'Accionistes celebrada el dia 11 d'octubre del 2001,
va acordar el trasllat del domicili social al Polígon Industrial Mas Aliu - Carretera de Vilablareix núm. 6 d'AIGUAVIVA (Girona), quedant
modificat com a conseqüència l'article 6è dels
Estatuts Socials.
Girona, 15 d'octubre de 2001
L'Administrador únic
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