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LA CIUTAT

L’Ajuntament prioritza l’atenció a
la zona nord en aquest mandat
Amb els plans integrals i altres actuacions puntuals en els barris del Samontà

En el pròxims mesos
començarà a urbanitzarse el sector Creu RojaVallparda. Els veïns
afectats es traslladaran
als pisos que es fan al
passatge Amat
ciutat, estan ja en marxa, toca
que “les plusvàlues generades
per alguns d’aquests plans (construcció d’hotels, remodelació de
la Granvia, soterrament de les
vies...) s’inverteixin en la zona
nord, perquè aquesta zona no-

La construcció dels habitatges que s’estan edificant al passatge Amat fi-

L’apunt

nalitzarà el primer trimestre del 2004. Són 72
habitatges, 4 locals i 96
places d’aparcament. Els
pisos els està fent Regesa (del Consell Comarcal del Barcelonès) per
encàrrec de l’Ajuntament. Aquí viuran els
afectats pel PERI Creu
Roja-Vallparda. A la primavera començarà l’enderroc de la zona afectada pel PERI.
Per fer front a les expropiacions d’aquesta
remodelació es destinaran 18 milions d’euros,
procedents, segons ha
dit Celestino Corbacho,
de la venda dels terrenys
de l’antic mercat central.
La zona té una superfície de 121.502m2 i
s’han de construir 122
pisos, el centre d’atenció primària ja en funcionament, dues hectàrees de zones enjardinades, aparcaments i
equipaments públics.

GABRIEL CAZADO

El Samontà, la zona nord de
la ciutat, serà el sector prioritari d’inversions en aquest
mandat municipal. Durant el
mes d’octubre l’alcalde, Celestino Corbacho, ha visitat
els barris de Can Serra, Pubilla Casas, Collblanc i la Torrassa. Els dos últims tenen en
marxa un pla integral que canviarà considerablement la fesomia
dels barris, mentre que als dos
primers s’han de posar en marxa
els plans de transformació.
L’alcalde afirma que ara que
els projectes previstos en el programa 2010, que afecten la zona
sud i el districte econòmic de la
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Els habitatges del passatge Amat s’acabaran en el primer trimestre del 2004

més podrà revitalitzar-se posant
diners a fons perdut”.
Corbacho ha visitat els habitatges que s’estan construint al
passatge Amat pels afectats pel
PERI Creu Roja-Vallparda. Aquest

pla inclou la remodelació del parc
de la Marquesa i la construcció
d’un pàrquing al costat. Amb l’arranjament del parc de la Marquesa es pretén fer-ho “més permeable ja que ara és massa ple

de racons que conviden al refugi
i a crear espais d’inseguretat”.
L’alcalde també ha anunciat que
al mes de gener el parc de la
Marquesa tancarà a partir de les
vuit del vespre. # PILAR GONZALO

El IBI de 2004 gravará
las viviendas que estén
siempre deshabitadas
“El próximo ejercicio no contempla ningún incremento
de la presión fiscal y los precios públicos registrarán una
subida del IPC real, un 3%”,
manifestó la tenienta de alcalde de Hacienda, Núria
Marín, en el Pleno Municipal
que aprobó las ordenanzas
fiscales para 2004. Una excepción es el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que bajará
su tipo impositivo, aunque registrará un incremento en torno al
4% para compensar la revisión
catastral del año 2000.
La novedad es el incremento
del 50% del IBI para los pisos
deshabitados con carácter permanente, para estimular su alquiler
o venta. Por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que el
Gobierno central está en proceso
de suprimir, “el Ayuntamiento de-
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jará de ingresar 6 millones de euros que aún no sabemos como
se compensarán”, señaló Marín.
Juan Carlos del Río, del PP, criticó que no se apliquen todas las
reducciones que permite la legislación. Para Meritxell Borrás, de CiU,
“aunque disminuya el tipo de gravamen del IBI no se puede decir
que se mantiene si cada año aumenta un 4%”. ERC votó en contra
y presentará alegaciones “para que
se apliquen bonificaciones a las familias sin recursos o que tomen
medidas medioambientales”, dijo
la republicana Anna Simó. El portavoz de ICV-EUiA, Ramón Luque,
manifestó no compartir la política
de rebajar y eliminar impuestos del
PP porque “sin impuestos no se
puede construir el Estado del Bienestar”.
El Pleno aprobó también mociones unitarias contra la violencia

ARXIU/GABRIEL CAZADO

El Pleno aprueba las ordenanzas fiscales

El Pleno Municipal aprobó las tasas e impuestos para 2004

de género, en defensa del Derecho Civil catalán y con motivo del
Día Mundial contra el Sida. Otras
mociones mostraron el desacuerdo con las tropas de ocupación y

fondos económicos para Irak, apoyo a la Plataforma ciudadana por
una Escuela Inclusiva (ICV-EUiA)
pidieron la investigación de la
muerte del cámara de Tele 5, José

Couso (PSC/ICV-EUiA), más prestaciones sociales para las personas
viudas y un programa de actuación
urbanística para más competencias
en suelo y vivienda (CiU). # M. S.

