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L’Estat accepta que Blanes pagui 9.200
euros per les zones blaves del passeig
 Costes demanava 14.000 € pel cànon d’ocupació del domini públic maritimoterrestre però l’Ajuntament ho va recórrer
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Costes de l’Estat ha acceptat ﬁnalment que l’Ajuntament de Blanes pagui 9.200 euros en comptes
dels 14.000 inicials que reclamava
per les zones blaves que el consistori va instal·lar l’any passat a la
zona del passeig marítim. L’Estat
havia demanat aquests diners en
concepte de cànon d’ocupació i
aproﬁtament del domini públic
maritimoterrestre però llavors l’Ajuntament no va estar d’acord
amb la xifra i va presentar un recurs de reposició.
El 15 de maig d’enguany, el Servei Provincial de Costes a Girona
va fer la liquidació en concepte del
cànon d’ocupació del domini públic maritimoterrestre per la instal·lació de les zones blaves al passeig, una quantitat de ﬁns a 14.352
euros. Aquests diners que feien referència als serveis de temporada
de l’estiu de 2012.
Uns dies més tard, el 20 de
maig, el consistori va rebre per registre l’escrit de reclamació de Costes de l’Estat amb el document de
la Direcció general de sostenibilitat de la costa i del mar que contenia l’esmentada liquidació.
L’any passat, abans d’adjudicar
tota la zona blava del municipi a
SABA, l’Ajuntament de Blanes va
treure a concurs un paquet de
places de zona blava per als mesos
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Costes fa una liquidació de 14.000€
L’Ajuntament rep el document el 20
de maig i el mateix dia presenta un
recurs de reposició en què entrega
un estudi econòmic i financer conforme l’import hauria de ser menor.

L’Ajuntament considerava
que l’import no s’ajustava
a la realitat dels beneficis
obtinguts a les zones blaves

Imatge d’arxiu d’algunes de les places de zona blava que Blanes té ubicades al passeig,

d’estiu i que va adjudicar per uns
150.000 euros. Es van posar unes
700 places d’aquest aparcament de
pagament més que els anys anteriors i majoritàriament estaven
situades al front marítim.
D’aquesta manera, Costes de
l’Estat reclamava a l’Ajuntament
l’explotació d’aquestes zones bla-

ves durant l’exercici de 2012 en ser
un espai de domini públic maritimoterrestre i, per tant, una propietat del mateix Estat.
Amb tot, l’Ajuntament de Blanes
no estava d’acord amb la xifra reclamada per Costes de l’Estat i el
mateix 20 de maig va interposar un
recurs de reposició contra la li-

quidació, a l’oﬁcina de correus
del municipi. El consistori considerava que el càlcul no estava ben
realitzat i que la xifra havia de ser
d’uns 5.000 euros menys que el reclamat per l’Estat. L’Ajuntament va
argumentar llavors que l’import no
concordava amb la realitat dels beneﬁcis obtinguts i així ho va acre-

ditar amb un certiﬁcat i estudi
econòmic ﬁnancer de la Tresoreria municipal i que van incloure en
l’expedient. Aquest estudi econòmic va entrar en el registre del Servei de Costes amb data d’11 de juliol d’aquest any amb les esmentades justiﬁcacions.
Llavors, la Junta de Govern Local va aprovar que s’anul·lés la liquidació de 14.352 euros i en va
demanar una de nova per un import de 9.251 euros.
Finalment, el Servei de Costes
ha revisat l’estudi de l’Ajuntament
de Blanes i ha acceptat el cànon
proposat per Blanes.
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Lloret fa accessibles els jardins
noucentistes de Santa Clotilde
DIARI DE GIRONA

 L’Ajuntament incorpora

dues motocicletes
adaptades per a persones
amb mobilitat reduïda
LLORET DE MAR | ddg

L’Ajuntament de Lloret de Mar
ha adquirit dues motocicletes
adaptades perquè les persones
amb mobilitat reduïda puguin realitzar el recorregut complet als Jardins de Santa Clotilde. Amb aquesta adquisició l’equipament es fa
totalment accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Les noves incorporacions formen part del Pla d’Accessibilitat
amb el qual fa anys que treballen
de forma conjunta l’Ajuntament de
Lloret i el grup Mifas per eliminar
les barreres arquitectòniques i per
assegurar que tots els atractius
turístics de la població estiguin a
l'abast de persones amb mobilitat
reduïda. El pressupost que el consistori ha destinat per a l’adquisi-

L’alcalde de Blanes, Josep Marigó, renovant el Vot de Vila.

Blanes celebra la tradició
bicentenària del Vot de Vila
Peresentació de les motocicletes, ahir als jardins de Santa Clotilde.
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ció de les dues motocicletes adaptades pels Jardins de Santa Clotilde és de 4.000 euros. 2.000 euros
per vehicle. Després de l’adquisició i presentació de les dues motocicletes, el següent pas és coordinar aquesta oferta i donar-li visibilitat amb accions conjuntes
de promoció. Segons l’alcalde de

Blanes va viure diumenge un
nova celebració de l’Aplec Votiu de
Sant Rafel, que va tenir lloc al
Santuari del Vilar, una tradició bicentenària. El 1794, quan es temia
per la possible arribada a Blanes de
les tropes de Napoleó Bonaparte,
els devots de la Mare de Déu del
Vilar es van endur la seva imatge
per protegir-la a la parròquia San-

Lloret de Mar «l’adquisició de les
dues motocicletes serveix per anar
completant el Pla d’Accessibilitat
que Lloret va començar a posar en
marxa l’any 2006 i que amb el suport de Mifas va dirigit a la supressió de barreres a l'espai públic,
als carrers, les platges, i ara als espais culturals i patrimonials».

ta Maria. Llavors van prometre a la
verge que, si els salvava de l’amenaça dels invasors, assistirien cada
any al Santuari per renovar la prometença. El 24 d’octubre de 1795
els devots van retornar la imatge i
van iniciar la tradició. Diumenge
es va perpetuar quan l’alcalde de
Blanes, Josep Marigó, va llegir el
text escrit en català fa més de 200
anys enrere, en el redactat original.

