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Amposta tanca la compra del centre de

rehabilitació, que ha acabat costant 1,5 M€

EQUIPAMENTS L’hospital comarcal pagava una quota de lloguer mensual amb opció de compra de 12.758 € més IVA

Amposta  L.B./Redacció

Un any abans del que estava
previst, l’Ajuntament d’Amposta
ha tancat la polèmica compra de
l’edifici del centre de rehabilitació
i noves consultes mèdiques, ubi-
cat a l'avinguda de Catalunya 66-
72, cantonada amb el carrer d’A-
mèrica. La compra formalitzada
per l’hospital comarcal respon a la
voluntat del govern municipal d’e-
xecutar, durant aquest 2017, l'op-
ció de compra d'aquestes instal·la-
cions (de 800 m2) per les quals
s'estaven pagant de lloguer
12.700 euros al mes més IVA. Per

formalitzar la compra-venda, l'hos-
pital comarcal ha amortitzat
200.000 euros que corresponen a
les quotes de lloguer amb opció de
compra previstes per a aquest
2017 més la quota final de
129.000 euros. En total, el cost de
l'adquisició de les instal·lacions,
que passen a ser municipals, és
d'1,5 milions d’euros. “Ha sigut
una operació que ha comportat
una despesa molt important per
a l'hospital comarcal”, ha assegu-
rat l'alcalde d'Amposta, Adam To-
màs. Malgrat tot, el fet d’avançar
la compra ha permès a l’Ajunta-
ment estalviar 4.000 euros en el

pagament d’interessos. “Ho hem
avançat per posar ja punt i final a
la polèmica generada al voltant
d'aquestes instal·lacions i el cost
que han tingut”, ha insistit l’alcal-
de. Més enllà de l’elevat cost de
l’edifici, el centre de rehabilitació

va estar funcionant durant sis
anys sense la preceptiva llicència
d'activitat. Amb aquesta compra,
l’Ajuntament ha pogut tancar un
dels temes més polèmics que
arrossegava de l’anterior mandat
de CiU. ■

L’hospital comarcal ha avançat un any la compra
del centre de rehabilitació.

Amb aquesta operació s’ha generat un estalvi de
4.000 euros en el pagament d’interessos.

El polèmic edifici ha costat 1,5 milions d’euros.

Deltebre Dansa,

entre els millors

projectes en pro

de la dansa

FESTIVALS

Deltebre  Redacció

El Festival Deltebre Dansa forma
part del catàleg publicat per la Eu-
ropean Dancehouse Network (EDN)
que recull els millors 25 exemples i
pràctiques de projectes en què des-
taca la rellevància de la dansa. El
catàleg s’ha elaborat a partir de la
conferència Com fer la dansa relle-
vant? Exemples i pràctiques, que va
tindre lloc a Olot del 31 de març al 3
d’abril del 2016. El Festival Delte-
bre Dansa ha estat valorat i integrat
al catàleg “per l’alta rellevància que
concedeix a la dansa com a eix ver-
tebrador de diferents sectors” i s’ha
valorat el fet que “és a través de la
dansa i el moviment que el festival
comunica, integra la comunitat i re-
alitza una funció pedagògica”. En-
guany, el Deltebre Dansa arribarà a
la tretzena edició i se celebrarà del
10 al 23 de juliol. ■


