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L’Ajuntament vol
que el ciutadà sigui
l’eix de la seva gestió
El Pla d’Informatització Global de
l’Ajuntament de Rubí (PIGA), que
l’administració local vol implantar
d’aqui a finals de 2006 a més de
modernitzar l’Ajuntament i unificar
totes les bases de dades, situa al ciutadà en l’eix de la seva gestió. Es
materialitzarà en la creació d’una
Oficina d’Atenció al Ciutadà, tant virtual com presencial.

L’objectiu final d’aquest pla és
que, amb la centralització del
padró d’habitants, la situació
de la via pública i totes les
bases de dades existents a
l’Ajuntament qualsevol ciutadà pugui tenir accès tant a
la informació pública del consistori, com a la informació
que l’Ajuntament té d’ell, així
com la realització de tots els
tràmits que necessiti només
accedint a una sola “finestra”,
ja sigui de forma telemàtica
(telefònica o internet) com
presencial. En definitiva,
modernitzar els procesos de
treball utilitzant el suport de
les noves tecnologies.
Segons ha afirmat l’alcaldessa, Carme García, aquest
projecte “neix de la necessitat
de modernitzar la nostra
administració” ja que la
població rubinenca és de
68.000 habitants “i l’administració ha de respondre a la
demanda ciudadana”.

El regidor de l’àrea de Serveis
Centrals, Josep Manel Castro,
ha afirmat que aquesta remodelació converteix al ciutadà
“en l’eix i centre de tota l’administració” i que l’aproximarà encara més amb la
millora de la gestió, “tendim
cap a un model d’atenció de
24 hores al dia, 365 dies
l’any”. A més de la gestió per
internet i a la mateixa oficina,
s’instal·larà una atenció
telefònica les 24 hores del dia
amb un servidor de reconeixement vocal, i l’accés a la
mateixa informació que es
pugui obtenir en hores d’oficina.  Mar Lobato

La nova Oficina d’Atenció al
Ciutadà serà un lloc on els
ciutadans podran accedir per
a realitzar les diferents gestions que tinguin amb l’administració local per diferents vies: presencial, telefònica o per internet.
Els ciutadans tindran accés a
la informació tributària,
estat dels seus impostos,
etc.; informació fiscal, informació del padró d’habitants,
com les seves dades personals, de domicili, dades de la
seva família, informació de
les seves sol·licituds o expedients, com l’estat de tramitació dels mateixos, etc
A més, podrà obtenir simulacions i autoliquidacions per
internet, permet a ciutadans
i/o gestors administratius la
confecció, càlcul, presentació i liquidació de tots
aquells tributs que l’Ajuntament de Rubí tingui en
règim d’autoliquidació conforme a les seves ordenances fiscals vigents, l’expedició de documents electrònics
com un volant d’empadronament, un certificat corrent
de pagament, un duplicat
d’un rebut, obtenir una carta
de pagament, etc.

Avisos sobre via pública...
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Informació municipal...

Tràmits administratius...

Carta oberta
El ciutadà, per sobre de tot
Quan l'Ajuntament parla de plans, projectes, línies
de treball, etc., moltes vegades ho fa d'una forma
freda, excessivament tècnica, i s'oblida d'explicar
quina repercussió tindran aquestes iniciatives en la
vida quotidiana de la gent. En el cas que avui ens
ocupa, el Pla d'Informatització Global de
l'Ajuntament de Rubí, he de dir que no es tracta de
parlar d'ordinadors, xarxes de cable, internet o noves tecnologies. Es
tracta, simplement, de facilitar les relacions entre ciutadans i
Ajuntament.

Activitats culturals...

Una cosa tenim molt clara: hem de disposar d'una única finestreta en
la qual es puguin realitzar tots i cada un dels tràmits que qualsevol
ciutadà pugui necessitar de l'Ajuntament. Hem de simplificar la relació de l'administració local amb el ciutadà, facilitant les coses als rubinencs. La intenció d'aquest pla és afavorir aquesta relació proporcionant eines que estiguin a l'abast de tothom i sobretot, que estalviïn
a la ciutadania haver d'anar de departament en departament, amb la
pèrdua de temps i esforç que això suposa. En resum, volem posar la
tecnologia de que disposem al servei de les persones.
Carme García Lores, alcaldesa de Rubí

... des de qualsevol ordinador
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Tècniques d’Automatització
d’Oficines (TAO) i Telefònica
Empreses, han estat les
empreses guanyadores del
concurs públic convocat per a
la Implantació del Pla d’Informatització Global de l’Ajuntament de Rubí (PIGA), que
tindrà un cost de prop d’1,7
milions d’euros.

L’OFICINA
D’ATENCIÓ
AL CIUTADÀ

Una oficina virtual...

Agenda
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22.30 h La Sala, TM
Cinema VO: Wilbur
se quiere suicidar,
de Lone Scherfig
Preu: 4 euros

h auditori IMPES
16 19
Taller de defensa personal per a dones (sessió teòrica)
18 i 23 CEIP Pau Casals
(sessions pràctiques)
Inscripcions: Servei a la
Dona (màxim 15 dones)
16.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Actuació de la coral
F.M.B. i del grup
de sardanes del casal

Notícies
Red Eléctrica
Española presentarà
un pla de
manteniment
de les línies d’alta
tensió

h Casal de Gent
17 16.30
Gran de Rubí
Acte d’homenatge a la
gent gran. Actuació del
grup musical Lisboa
Center Cafè
h Casal de Gent
18 16.30
Gran de Rubí
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20.30 h c. Marconi, 14
La Xerradeta
Cicle de contes: Estoy
que me encuentro encima
amb Laura Rodríguez
Preu: 1,5 euros
12.30 h La Sala, TM
Espectacle infantil
Mil·lenium
Cia. Mag Lari
Preu: 4,5 i 3,5 euros
Org.: La Xarxa

15.30 a 17.30 h
10 de
Biblioteca Mestre M.T.

2

Taller: Navegar per
Internet a càrrec de
Dario Vallès
h Casal de Gent
11 16.30
Gran de Rubí
Actuació del Ballet Xou
d’Abrera
h La Sala, TM
12 22.30
Cinema VO:

LA CIUTAT 4 DE NOVEMBRE DE 2004

El viaje de Arián,
d’Eduard Bosch
Preu: 4 euros
h c. Sant Pere, 13
13 17.30
Conferència: La energía
de los árboles
a càrrec de M. Ferrer
Org: Sociedad Teosófica
20.30 h c. Marconi, 14
La Xerradeta
Cicle de contes:
Bello Barrio
amb L’Ós Mandrós
Preu: 1,5 euros
a 14 h El Castell 14 d’11
Ecomuseu Urbà
Un itinerari per a descobrir i gaudir del
patrimoni natural de
Rubí (llegendes, usos i
simbologies)
a càrrec d’Esteve
Padullés, enginyer agrònom i expert en patrimoni
natural
18.30 h La Sala, TM
Temporada Estable:
Els fusells de la senyora Carrà
Cia. La perla 29 i Centre
Dramàtic del Vallès
Preu: 10 euros
h Casal de Gent
15 16.30
Gran de Rubí
Actuació del Ballet Xou
del CGG de Rubí

Actuació del grup de
sevillanes del casal
h El Castell - E. Urbà
19 22
Projecció d’un documental sobre els pobles
indígenes
Org.: Rubí Solidari
20 h Biblioteca Mestre
Martí Tauler
Cicle de conferències
Olof Palme:
Els nens soldats a
càrrec d’Isaac Ravetllat
16.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Actuació del grup de
Teatre del casal: La
mare, quina nit!
22.30 h La Sala, TM
Cinema VO: Hoy empieza todo, de Bertrand
Tavernier
Preu: 4 euros
h La Sala, TM
20 22
Temporada Estable:
Còmplices
d’Isabel-Clara Simó
Cia. La Dependent
Preu: 10 euros
h Era de Ca n’Oriol
21 10
Dia de l’Arbre Autòcton: Plantació d’alzines
i arbustives
Org.: GRIMNA
16.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Actuació del ballet
Dansares i ball

Exposicions
BIBLIOTECA MESTRE
MARTÍ TAULER

“LES DROGUES”
Fins a l’11 de novembre

EL CASTELL-E. URBÀ
CARTELLS DE LA
GUERRA CIVIL
Fins al 14 de novembre

En d’aquesta primera trobada els representats de Red
Eléctrica i de la Generalitat
van obtenir tots els detalls de
l’explosió que fa uns dies es
va produir a l’avinguda de
l’Electricitat, conseqüència
directa de les línies allà existents. Així mateix, se’ls va
informar dels problemes que
aquestes línies i altres situades a altres punts de la ciutat
provoquen donada la seva
proximitat a zones densament poblades i a la presència de centres escolars com
és el cas de l’Avinguda de
Can Fatjó. El resultat
de la reunió va ser
“molt positiu donat que
la companyia elèctrica
s’ha compromés a
redactar un pla de
manteniment de totes
les línies d’alta tensió
existents al municipi”,
segons va explicar
Carme García. Es preveu que aquest pla es

presenti a l’Ajuntament de
Rubí en el termini màxim de
tres setmanes. De forma
paral·lela a aquesta actuació,
Josep Ysern va anunciar que
la direcció general tindrà
enllestit aviat un estudi d’afectació de línies elèctriques
al territori.
Una de les zones afectades
que més preocupa a l’Ajuntament de Rubí és l’av. de Can
Fatjó per la proximitat de les
línies d’alta tensió a l’Institut
Duc de Montblanc i el centre
de primària Ramon Llull. Els

presents a la reunió van coincidir en la necessitat de buscar una solució a aquesta
zona i és per això que Red
Eléctrica s’ha compromès a
redactar un projecte executiu
que acabi amb el problema.
Per Carme García, aquest
compromís “és molt important perquè evidencia les
ganes de la companyia de
començar a solucionar una
lacra històrica del nostre
municipi que afecta molt
directament als ciutadans”.
L’Alcaldessa ha valorat la iniciativa com “un primer pas
que ens haurà de portar
més tard a buscar el
finançament que permeti fer realitat el projecte executiu” i no descarta que una font de
finançament sigui el
projecte de llei en el què
treballa la Generalitat
per subvencionar la
desaparició de línies al
territori.  Redacció

Comencen les obres
de recuperació del
Parc de la Masia de
Can Fatjó
L’Ajuntament de Rubí ha
iniciat la recuperació de
l’entorn de la Masia de Can
Fatjó amb la voluntat de
convertir els 625 m2 que
ocupa aquesta zona, en un
espai verd i de lleure.

ANTIGA ESTACIÓ

DALÍ A L’EMPORDÀ: LA
MIRADA DELS FOTÒGRAFS EMPORDANESOS
De l’11 de novembre al 8
de desembre
Inauguració: dijous 11 a
les 20 h

L’Alcaldessa de Rubí, Carme
García Lores, el tinent
d’alcalde de Serveis Urbans
i Seguretat, Jordi Peiró,
i el regidor de Medi Ambient,
Xavier Reinaldos, van
mantenir una trobada
amb el director general
de Red Eléctrica Española,
Javier de Quinto, i amb el
director general d’Energia,
Mines i Seguretat Industrial,
Josep Ysern. L’objectiu de la
reunió era trobar una solució
a aquesta problemàtica que
s’arrossega des de fa més de
25 anys.

Entre les actuacions que s’hi realitzen hi
ha el sanejament dels arbres, la podada
de les branques, la col·locació d’heures a
la part superior del parc i als llocs de pendent; la instal·lació de papereres, 2
bancs i una barana de fusta al voltant de
la zona; a més de la instal·lació del nou

enllumenat. S’ha previst també deixar
només una entrada al parc, que s’ha fixat
per la cantonada entre el carrer Font de la
Via i l’avinguda Castellbisbal, donat que en
aquest lloc la vorera és més ampla. D’aquesta manera es tancaran totes les altres
entrades per preservar la seguretat a la
zona. El pressupost destinat a aquestes
obres de millora del parc de Cant Fatjó ronda
els 33.000 euros, i des de l’Ajuntament de
Rubí es preveu que finalitzin a mitjans del
pròxim mes de novembre.  Redacció

Breus

El servei

Protección Civil:
la importancia de la prevención

Trabajos de realización de cortafuegos en las urbanizaciones

Anticiparse a situaciones de riesgo
colectivo para prevenir las consecuencias es una de las principales
tareas del servicio de Protección Civil
que, además de participar en la elaboración de normativa local, también
se encarga de elaborar sistemas de
vigilancia de riesgos y de canalizar la
asistencia técnica y de apoyo externo
en trabajos de prevención de riesgo,
entre otras.
municipales, coordinar la
organización y realización de
simulacros relativos a la protección civil, campañas de
información, entre otros.

EN CASO DE EMERGENCIA

Visita d’obres a la residència
per a gent gran Conxita Valls
La Tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Anna M. Martínez, va realitzar una visita d’obres a la residència de gent gran
que s’està construint al camí d’Ullastrel, acompanyada per Jordi
Xercavins, que va cedir els terrenys a l’Ajuntament, i per representants de Caixa de Sabadell, que financien les obres, així
com de l’empresa Rubí Social, encarregats de la concessió de
la residència. El projecte neix de la cessió d'un terreny de
30.000 m2, propietat de Jordi Xercavins, vidu de Conxita Valls
i ciutadà de Rubí, a l'Ajuntament de la ciutat per a la construcció d'una residència per a la gent gran que porti el nom de la
seva dona, alhora que encomana la tasca de la construcció i
explotació de l'equipament durant 50 anys a l'empresa Assistencial Rubí SLL, constituïda per l'equip humà de Rubí Social.
El centre s'especialitzarà en persones amb problemes neurològics i disposarà de 50 places de residents, de les quals un 50%
seran concertades per la Generalitat. També disposarà de 20
places de centre de dia amb transport adaptat.

Memoriza estos consejos, que pueden ser útiles
ante cualquier emergencia
En caso de emergencia o hecho extraño que pueda
ser peligroso hay que avisar a:
 Policía Local, CENTRE RECEPTOR
D'ALARMES: 092
 Bomberos, emergencias: 112
 Utilizar el teléfono lo menos posible.
 Sintonizar Ràdio Rubí 99.7 MHz.
 Memorizar los teléfonos de urgencia.
Mantener la calma
 Hay que saber dónde están el interruptor
general del suministro eléctrico y las llaves
generales del agua y del gas.

Como medida preventiva, es bueno tener en casa:
 Botiquín de primeros auxilios
 Velas o linternas.

Uno de los trabajos importantes que se realizan en Protección Civil son los referentes a
la planificación de las actuaciones y de los procedimientos para dar una respuesta
ante las situaciones de riesgo
colecivo y las emergencias
(incendios,
inundaciones,
situaciones extremas, etc.),
la elaboración y revisión de
los planes de emergencia

El programa Ara i sempre, de Ràdio Rubí, ha obtingut el premi
del Dia de Sardana, que atorga l’Institut Obra del Ballet Popular per la tasca divulgativa del programa i la seva continuïtat al
llarg de 25 anys. El lliurament dels premis, realitzat per la Consellera de Cultura, Caterina Mieras, i el president del Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat,
Ferran Bello, va tenir lloc el 22 d’octubre a la Basílica de Santa
Maria del Pi de Barcelona en un acte al que van assitir Ana
Maria Martínez, Tinent d'Alcalde de Serveis a les Persones,
Óscar Bastante, Cap de Mitjans de Comunicació, i Josep Puigventós, director i presentador del programa. Ara i sempre, que
compleix 25 anys
en antena al servei
de la promoció de la
sardana, arribarà a
finals del 2004 a l'emissió del programa número 1.000.
Actualment, Ara i
sempre s'emet els
diumenges de 10 a
11 hores del matí a
Ràdio Rubí.

 Transistores de pilas y pilas de recambio.
 La lista de teléfonos de urgencia.

En caso de evacuación:
 Cierra toda la casa (puertas, ventanas, portalones, la
trampa de tiro de la chimenea...)
 Desconecta la luz y el gas.
 Para que la evacuación sea rápida y
ordenada, coge lo imprescindible
(la documentación personal, medicamentos y
una linterna).

Dimiteix el Tinent d’alcalde de
Territori per motius personals
El Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori, Joan Manel Fernández
Barrios, ha presentat la seva dimissió com a regidor de l’Ajuntament de Rubí, segons ha manifestat, per motius personals i
professionals i ha anunciat que a partir d’ara la seva tasca professional es desenvoluparà en l’empresa privada. Fernández
Barrios va comunicar la seva decisió a l’alcaldessa de Rubí el
passat 21 d’octubre. En el transcurs de la roda de premsa en
la qual ha comunicat la seva dimissió, ha agraït la tasca desenvolupada per tot l’equip de treballadors que configuren l’Àrea
de Serveis Territorials, així com el suport i la confiança dipositada en ell per part del Grup Municipal Socialista i la col·laboració de tots els regidors de l’Ajuntament. Fernández Barrios
també ha dit que “durant els 16 mesos de mandat, he posat
tot el que ha estat al meu abast al servei de la ciutat de Rubí”,
i ha destacat també les aportacions realitzades per algunes
Associacions de Veïns i entitats de Rubí. Per la seva banda, l’alcaldessa ha dit que “Joan Manel Fernández Barrios ha pres una
decisió personal i se’l ha de respectar”, alhora que li ha agraït
la seva dedicació.
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Los municipios son las entidades básicas de la protección civil en Catalunya. Los
objetivos básicos de protección civil son evitar, reducir o
corregir los daños causados
ante situaciones de riesgo
colectivo, catástrofe, etc.
Para ello, la previsión y la
prevención son dos de las
finalidades básicas con las
que se trabaja en el ámbito
de la protección civil. Como
previsión se entiende el análisis y el estudio de los riesgos que afectan al municipio,
sus causas y efectos, así
como el territorio y los elementos que pueden verse
afectados. En cuanto a prevención, se trata de la
implantación de medidas y
actuaciones dirigidas a la disminución de los riesgos, su
detección inmediata, a través
de la vigilancia, entre otros
recursos.

En cuanto a intervención, se
trata de la puesta en marcha
de actuaciones destinadas a
anular las causas, paliar o
corregir y minimizar los efectos de la emergencia. Otras
funciones y competencias de
protección civil son las relativas a la rehabilitación (restablecimiento de los servicios
esenciales para volver a la
normalidad) y a la información y formación de las personas y de los colectivos que
puedan estar afectados por
los riesgos, así como la preparación de las personas que
pertenecen a los grupos de
actuación.  M.L.

Premi al programa “Ara i
sempre” de Ràdio Rubí

Programació Ràdio
Rubí 2004-2005
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DE DILLUNS A DIVENDRES
La vida continua

De12 a 13.30 h

L’últim àtom

De 13.30 a 14 h

Informatiu migdia

De 14 a 16 h

Selecció musical

De 16 a 17 h

Línia directa

De 17 a 19 h

Magamusic

De 19 a 19.30 h

Informatiu vespre

De 19.30 a 20 h

Minut 91 (dilluns), L’entrevista (dimarts), Grups
municipals (dimecres), El descans del troglodita
(dijous), Avantmatx (divendres)

De 20 a 21 h

Raíces del sur

De 21 a 22 h

El vinil (dilluns), Gabba Gabba Hey (dimarts),
Un temps de cançons (dimecres), Punt de mira
(dijous), Ondalatina (divendres, de 21 a 23 h)

De 22 a 23 h

Rock de luxe (dilluns), No underground (dimarts),
Jazz (dimecres), Última sessió (dijous)

99.7 FM

De 23 a 24 h

Bloc informatiu (repetició)

De 24 a 2 h

Blue Beats FM

DISSABTE

DIUMENGE

De 8 a 8.30 h
De 8.30 a 9 h
De 9 a 11 h
D’11 a 12 h
De 13 a 13 h

De 9 a 10 h
De 10 a 11 h
D’11 a 15 h

Punto de encuentro
Resum setmanal
Giravolt tradicional
Som solidaris
Serrat. un temps de
cançons
De 13 a 13.30 h Grups municipals
De 13.30 a 14 h L’entrevista
De 14 a 15 h
El vinil
De 15 a 16 h
Gabba Gabba Hey
De 16 a 17 h
No underground
De 17 a 18 h
Rock de Luxe
De 18 a 20 h
Onda Latina
De 20 a 22 h
Low+12db
De 22 a 24 h
Insomnia
De 24 a 2 h
Kilometro 0

De
De
De
De

15
16
17
20

a
a
a
a

16
17
20
22

h
h
h
h

De 22 a 24 h

Presència cristiana
Ara i sempre
Rubí en Joc
Informatiu cap de
setmana (al descans
del partit)
Punt de mira
L’última sessió
Selecció musical
L’últim que apagui
el llum
Blue Beats FM
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DIJOUS

De 8 a 9 h

Parlem amb l’Alcaldessa*

De 6 a 9 h

Redacció Rubí

De 13 a 14 h

Parlem amb l’Alcaldessa*

De 13.30 a 14 h

Redacció Rubí

De 20 a 20.30 h

Redacció Rubí

De 20 a 20.30 h

Redacció Rubí

De 22 a 22.30 h

Redacció Rubí

De 22 a 22.25 h

Redacció Rubí

D’1 a 1.30 h

Redacció Rubí

D’1 a 1.30 h

Redacció Rubí

De 6 a 9 h

Redacció Rubí

DIVENDRES

De 13.30 a 14 h

Redacció Rubí

De 6 a 9 h

Redacció Rubí

De 20 a 20.30 h

Redacció Rubí

De 13.30 a 14 h

Redacció Rubí

De 22 a 22.30 h

Redacció Rubí

De 20 a 20.30 h

Redacció Rubí

D’1 a 1.30 h

Redacció Rubí

De 22 a 22.30

Redacció Rubí

DIMARTS

De 22.30 a 23.30 hParlem amb l’Alcaldessa*

DIMECRES

DISSABTE

De 6 a 9 h

Redacció Rubí

De 6 a 9 h

Redacció Rubí

De 13.30 a 14 h

Redacció Rubí

De 13.30 a 14 h

Redacció Rubí

De 20 a 20.30 h

Redacció Rubí

DIUMENGE

De 22 a 22.30 h

Redacció Rubí

D’1 a 1.30 h

Redacció Rubí

* Parlem amb l’Alcaldessa es realitza
la primera setmana de cada mes

El Secretari per a la Mobilitat del
Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya, Manel Nadal, ha confirmat per carta a l'alcaldessa de Rubí,
Carme García Lores, el que fa poc
anunciava a Rubí el Delegat del
Govern, Joan Rangel, durant la seva
visita al nostre municipi: La línia
Mollet - El Papiol podria començar a
funcionar per a passatgers durant el
primer trimestre de 2005.
Nadal ha respost amb aquesta informació a la carta que l'alcaldessa li
trametia a principis d'aquest mes i
on demanava explicacions pel retard
en el funcionament d'aquesta línia.
En la carta adreçada per Manel
Nadal a l'alcaldessa de Rubí, el
Secretari informa, respecte a la
posada en marxa de la línia ferroviària, que “esperem que es pugui produir el primer trimestre del 2005, de
totes maneres la confirmació depèn
de Renfe”.
Joan Rangel, nou delegat del
Govern, es va trobar amb l'alcaldessa, Carme García, i el tinent d'alcalde de Serveis Urbans i Seguretat,

Programació Canal 50 TV - Rubí

DILLUNS

L’estació de RENFE
de Rubí podria entrar
en funcionament el 2005

De 9.30 a 10 h

Redacció Rubí Dilluns

De 10 a 10.30 h

Redacció Rubí Dimarts

De 10.30 a 11 h

Redacció Rubí Dimecres

D’11 a 11.30 h

Redacció Rubí Dijous

D’11.30 a 12 h

Redacció Rubí Divendres

Foto Jordi García
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De 9 a 12

Notícies

Jordi Peiró, en una reunió en la qual
els responsables municipals li van
traslladar una demanda d'informació
sobre la posada en marxa de l'estació de Renfe a Rubí, entre altres
temes. Joan Rangel ja va apuntar
principis de l'any 2005 com a data
d'inici del servei, alhora que va
anunciar que en breu es reuniria
amb el cap de Rodalies de Renfe i
amb alguns alcaldes per parlar sobre
aquest tema.  Redacció

L’Ajuntament lloga els
locals dels antics cinemes
L’oficina descentralitzada de la Policía Local ja té una
ubicació definida i serà en un espai que s’adequarà als
locals dels antics cinemes de Les Torres. L’alcaldessa,
Carme García, i el representant d’Inllaro S. L., empresa
propietària del local comercial dels antics cinemes, Josep
Llasera, han signat un contracte d’arrendament dels
espais que ocupaven aquests cinemes, la bolera i l’esquaix per destinar-los a usos municipals.
Amb entrades per la rambleta de Joan Miró i la plaça de la Constitució, la
superfície útil d’aquest espai és de 2.972 metres quadrats. Les condicions del
conveni estableixen un lloguer únic de 46.600 € (+ IVA) per aquest any 2004,
fins el 31 de desembre, i un lloguer mensual de 14.000 € (+IVA) fins la finalització del contracte, el 31 de desembre de 2006. El document signat contempla l’opció de compra del local per part de l’Ajuntament un cop exhaurit el
contracte d’arrendament. El preu estipulat
de compra és de
2.250.000 €. D’aquest
import es deduiran
íntegrament les rendes
pagades en concepte
de lloguer. És previst
que es pugui començar
aviat a l’acondicionament dels diferents
espais.
Signatura del conveni per llogar els locals
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