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els impostos
en tres terminis
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El vot de qualitat de l’alcalde podria
decidir la compra del fons Santos
 Si el PP i Bonaventura (CUP) s’acaben abstenint, Puigdemont hauria de fer valer el seu vot
MARC MARTÍ

SARRIÀ DE TER | DdG

L’Ajuntament de Sarrià de Ter
enviarà un any més una carta als
veïns on els recordarà que tenen la
possibilitat de fraccionar el pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i l’impost de circulació de
vehicles en tres terminis i sense interessos. Ja fa tres anys que el consistori aplica aquest pagament a
tres terminis, per tal de posar les
coses fàcils a les famílies que tenen
més diﬁcultats econòmiques. Segons ha explicat Ràdio Sarrià, les
dates de càrrec establertes per l’Ajuntament seran al mes d’abril
(40%), juny (30%) i setembre (30%)
per als contribuents que prèviament ho hagin sol·licitat.
El consistori, d’altra banda, també informarà els ciutadans de les
boniﬁcacions de les ordenances
ﬁscals que es preveu per al 2014, ja
que s’han ampliat. Concretament,
gaudiran d’una boniﬁcació de l’IBI
del 80% els habitatges que intal·lin
captadors tèrmics solars durant els
deu anys següents a la instal·lació.
A més, també hi haurà una boniﬁcació per a les famílies
nombroses i les monoparentals,
que amb els anys han augmentant
i que gaudiran d’un 50% de boniﬁcació. També en gaudiran les famílies que tinguin un membre
que hagi estat més de 183 dies a l’atur. Pel que fa als vehicles, hi haurà una boniﬁcació de 50% de la
quota per als vehicles amb emissions de C02 de ﬁns a
100grams/km.
D’altra banda, enguany els ciutadans també es podran pagar taxes o preus públics amb la realització de treballs en beneﬁci de la
comunitat.
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L’alcalde de Girona, Carles Puigdemont (CiU), haurà de treure la
calculadora per poder aprovar en
el ple de dilluns la compra del fons
del crític d’art Rafael Santos Torroella per 3,9 milions d’euros. A hores d’ara, només té el vot favorable
dels 10 regidors de CiU i del no
adscrit Carles Palomares. Els dos
regidors d’ICv-EUiA ja tenen clar
que hi votaran en contra, i el PSC,
molt probablement, també, ja que
havia condicionat el seu vot favorable a què es renegociés el preu a
la meitat. La clau es troba, doncs,
en mans del PP (que dubta entre
el «no» i l’abstenció) i la CUP, que
manté un debat intern perquè un
dels seus tres regidors, Carles Bonaventura (Reagrupament) es vol
abstenir, mentre que els altres dos
hi volen votar en contra. Si alguns dels indecisos acaba decantant-se pel «no», Puigdemont no
podrà aprovar la compra. En canvi, si la representant del PP i Bonaventura acaben abstenint-se, la
compra es podria aprovar amb el
vot de qualitat de l’alcalde.
Pel ple de dilluns es contemplen
diferents escenaris. El principal
punt de debat es troba en el si de
la CUP, ja que els seus tres regidors
no es posen d’acord: Jordi navarro i Anna Pujolàs aposten per votar en contra de l’adquisició, al considerar que no s’ajust al model
cultural de ciutat que defensa la
CUP. En canvi, Carles Bonaventura, que representa a Reagrupament, s’inclina més per una abstenció. Com que la formació independentista no vol trencar la
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La Casa Pastors és l’espai on el govern de CiU vol exhibir la col·lecció Santos Torroella.

unitat de vot dels seus representants, continuaran negociant ﬁns
a última hora per tal de trobar
una posició conjunta. Si no, poden
acabar votant diferent.
Per la seva banda, el PP té dues
representants, però per motius de
salut només una d’elles podrà assistir al ple. De moment, Concepció veray ja ha descartat votar-hi a
favor, però està en converses amb
Puigdemont per tal de decidir si
s’acaba abstenint o vota «no». De
moment, sembla que la representant popular es podria inclinar
més per l’abstenció, però de tota
manera encara no ho ha conﬁrmat.
Així doncs, en cas que veray i

Bonaventura s’acabin abstenint, el
fons Santos Torroella tindria onze
vots a favor (CiU i Palomares),
onze en contra (ICv, PSC i dos regidors de la CUP) i dues abstencions (PP i un representant de la
CUP). En aquest cas, el punt es podria aprovar gràcies al vot de qualitat de l’alcalde. D’aquí a dilluns,
però, les converses continuaran i
les posicions encara podrien tornar-se a moure’s. Molt probablement, Puigdemont no sabrà ﬁns
dilluns mateix amb quins suports
ﬁnalment compta.
L’aprovació de la compra suposaria el punt i ﬁnal a una de les
qüestions que més debat ha aixecat a la ciutat en els darrers mesos.
MARC MARTÍ

La col·lecció, que l’Ajuntament
compraria per 3,9 milions a pagar
en set anys, compta amb quadres
de Picasso, Dalí, Miró i Picabia, entre altres, i s’hauria d’ubicar a la
Casa Pastors (antiga audiència),
que s’ha de reformar. L’equip de
govern (CiU) creu que és una
oportunitat que no es pot deixar
escapar perquè suposarà un actiu
cultural molt important per la ciutat i un revulsiu per al turisme. Des
de l’oposició, en canvi, PSC, ICv i
CUP han qüestionat que valgui la
pena gastar-se tants diners en la
compra del fons i la reforma de la
Casa Pastors, ja que creuen que hi
ha millors alternatives per potenciar l’art contemporani.
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La veïna de Salt Pilar Teixidor Sandra Camós explica les claus L’Espai Gironès i l’Oncolliga
Oliveras celebra cent anys
per potenciar el talent personal renoven l’acord de col·laboració
La saltenca Pilar Teixidor Oliveras, va fer cent anys aquest 5 de
febrer. L’alcalde de Salt, Jaume Torramadé i el regidor de la Gent
Gran de l’Ajuntament, Josep Valentí, van aprofitar per visitar-la, destijar-li un feliç aniversari i li van fer alguns obsequis, en nom de tot
el consistori, en motiu del seu aniversari número cent. Van aprofitar també per conversar amb ella de diferents temes referents
a la vila. SALT | DdG

La coach i speaker motivacional» Sandra Camós va fer ahir
una conferència a la Casa de Cultura sobre els talents que
qualsevol persona té dins seu. La coach va explicar una recepta que inclou «donar més valor a la vida pròpia», «generar un oohhh!!», «descobrir el poder de la voluntat» i «convertir el que és normal en excepcional». Camós és sotsdirectora del col·legi Les Alzines. GIRONA | DdG

L’Espai Gironès i la Fundació Oncolliga Girona van renovar ahir el conveni de col·laboració. El compromís del centre comercialamb aquesta organització es remunta al 2008.
Durant els set anys que s’ha anat mantenint, l’Espai ha participat en diverses accions relacionades amb l’activitat solidària de l’Oncolliga, com ara exposicions fotogràﬁques,
subhastes benèﬁques i jornades de conscienció. SALT | DdG

