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Girona aprova una
proposta per cobrar
un cànon per la
telefonia mòbil

EL PP AFIRMA QUE LA REFORMA ES VA ATURAR PERQUÈ L'AJUNTAMENT VOLIA ADAPTAR-LO A LA NORMA D'INCENDIS

Foment no sap quan començaran de
nou les obres del Teatre de Girona

GIRONA.- L'Ajuntament de Girona ha aprovat una normativa fiscal per poder cobrar un
cànon a les empreses de telefònia mòbil. La iniciativa preveu
que es pugui cobrar segons els
usuaris que cada societat tingui
a la ciutat a través d'un càlcul
sobre els beneficis totals de cada
any.
La iniciativa, que respon a la
necessitat dels ajuntaments
d'augmentar els ingressos per
la retirada de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), va
ser defensada pel regidor d'Hisenda, Francesc Lloveras. El representant municipal va explicar que la idea va partir de la
Federació de Municipis de Catalunya per tractar de quadrar
els pressupostos.
Lloveras va assegurar que
«serà una proposta que difícilment ens aprovaran, però és
important buscar alternatives
al finançament municipal». Girona deixarà d'ingressar prop
de 5 milions d'euros per la retirada de l'IAE. DdeG

El Ministeri respon a CiU que «encara no s'ha aprovat el nou projecte» per a l'equipament
DANIEL BONAVENTURA

DdeG
GIRONA

El Ministrei de Foment no sap
encara quan tornaran a començar
les obres de reforma del Teatre Municipal. En una resposta a la diputada per Girona, Zoila Riera, els representants del Govern central va
afirmar que no poden donar dates exactes sobre quan es licitaran
les obres ni quan podran començar.
El motiu d'aquest retard és que el
projecte encara està pendent d'aprovació. El PP afirma que l'Ajuntament de Girona va demanar rescindir el contracte amb l'empresa,
però a més també va voler fer una
revisió del projecte per adaptar-lo
a la normativa sobre incendis.
La pregunta de la diputada es referia a si les obres començarien
abans del 31 de gener i en el cas que
no fos així quan es podrien fer. El

Obres. El Teatre Municipal està tancat des de fa dos anys.

PP va respondre que el contracte
amb l'empresa es va adjudicar el
novembre de 2001 però es va rescindir per decisió de l’Ajuntament

de Girona. Segons Foment, en l'actualitat el projecte d'execució es troba en tràmit de supervisió. El Ministeri de Foment assegura que

«quan s'aprovi tècnicament el projecte es procedirà a licitar l'execució de l'obra».
Riera ja ha preguntat en diverses
ocasions per la situació del Teatre
Municipal. El passat 29 de setembre del 2002, el ministre Álvarez
Cascos ja va respondre que l'endarreriment tenia el seu origen en
el desacord entre els redactors del
projecte i la direcció de l'obra i va
remarcar que tots dos havien estat
designats per l'Ajuntament de Girona.
Riera va lamentar que gairebé dos
anys, el teatre encara tingués les
portes tancades. L'equipament cultural va deixar de funcionar l'abril del 2001 per fer una reforma
que CiU considera «totalment imprescindible». La diputada nacionalista va preguntar al ministre per
comprovar qui tenia la responsabilitat del retard.

ANNA PAGANS RESPON QUE «S'HAN DE REVISAR»

ICV s'interessa per les bicicletes
de la Policia Local de Girona
DdeG
GIRONA

El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds s'ha interessat per la situació de les bicicletes que l'Ajuntament de Girona va comprar per a la Policia
Local.
El regidor Joan Olóriz va demanar que l'alcaldessa expliqués

on es trobaven els vehicles que havien d'utilitzar ja que feia temps
que no havia vist cap patrulla.
L'alcaldessa de Girona, Anna Pagans, va respondre que estaven
guardades perquè «s'han de revisar». A més, la representant municipal va dir que no hi ha patrulles en bicicleta si no agents als
quals «es pot demanar que facin
els serveis amb aquests vehicles».

PAS DE ZEBRA

FÈLIX BOUSO MARES

Convenis
ies enrere es va firmar un conveni entre la Diputació de
Girona i Mifas. Per part de
la Diputació el va signar
el seu president, Carles Pàramo, i per part de Mifas,
el seu president, Pere Tubert.
Les institucions públiques firmen molts convenis. Alguns d’ells no serveixen per altra cosa que
per perdre els diners que
aquestes institucions estan
obligades a administrar
adequadament. Però aquest que es va firmar dies
enrere, sí que mereix la
pena parlar-ne.
Mifas és una entitat de
reconegut prestigi a Girona. Els integrants del
col·lectiu –coneixem en
Pere Tubert des de fa molt
de temps– es dediquen en
cos i ànima al treball comunitari.
És per això que dèiem
que ens semblava perfecte
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aquest tipus de conveni. Ja
que encara no s’han eliminat
totes les barreres arquitectòniques que s’haurien d’haver
eliminat, almenys que una
institució es dediqui a eliminar les barreres econòmiques,
que són tan importants – o
menys– que les altres.
El conveni assenyala que la
Diputació subvencionarà
amb més de 180.000 euros,
per adquirir un edifici al barri de Sant Narcís, que es destinarà a residència per a disminuïts físics greument afectats.
Pensem que s’haurien de
firmar molts més convenis
d’aquest tipus. El que passa és
que moltes són les necessitats
i pocs els mitjans. Però si mirem en el nostre entorn podem caure en compte que no
tot està ja fet ni en el terreny
del que és social, ni en el terreny del que es necessita de
veritat. Convenis com aquest
ens fan renovar la confiança
en les institucions.

