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POLÍTICA

Els comptes públics

Candidatura a
l’alcaldia de
grups veïnals
de Girona

Més diners per a
les entitats de la
Bisbal, el 2014

Dani Vilà
GIRONA

a El pressupost de l’Ajuntament serà un 1,5% inferior al
del 2013 a La inversió prevista serà de 671.000 euros
Joan Puntí
LA BISBAL D’EMPORDÀ

El pressupost de l’Ajuntament de la Bisbal per al
2014 serà sensiblement
inferior al d’aquest any (al
voltant de l’1,5%) i serà
aprovat avui com a mínim
amb els vots favorables dels
dos grups al poder (CiU i el
PSC), l’actual majoria que
governa. L’abolició del
Patronat d’Esports i un criteri diferent aplicat per la
interventora suplent fa,
però, que la variació sigui
aparentment a l’alça. La
previsió de despeses per a
l’any 2014 serà de 10,6 milions d’euros.
L’alcalde, Òscar Aparicio, subratlla que els convenis amb entitats passen
dels 25.000 als 35.000
euros i els d’esports, dels
18.000 als 22.000 euros.
Aparicio destaca també

La xifra

—————————————————————————————————

31

per cent augmentaran les
despeses per a serveis socials,
segons es calcula en el pressupost del 2014.

l’increment de l’11% de la
partida per a la festa major, un 10% per a la promoció de la ciutat i l’augment
en 5.000 euros de la partida destinada a la Fira del
Circ, una de les activitats
culturals més atractives
que s’organitzen anualment a la població.
Les despeses previstes
en serveis socials tindran
un creixement d’un 31%
respecte a l’any anterior:
es passarà dels 170.000
euros del 2013 als

223.000. Les principals
novetats són els 25.000
euros previstos per al centre de dia per a menors, els
10.000 euros per a renovació destinats a noves
tecnologies i els 30.000
per al programa d’envelliment actiu. El cost dels
serveis socials que presta
el Consell Comarcal previst per a aquest any ha estat d’uns 25.000 euros
menys respecte al que s’ha
calculat per al 2014. Altres
partides per a serveis socials són els 15.000 euros
per a ajudes socials urgents, 5.000 euros per a
activitats d’immigració,
5.000 del conveni amb Càritas, 7.500 per al Servei
d’Igualtat i Atenció a la Dona i 6.500 per a habitatge.
En l’apartat d’inversions, l’import s’eleva a
671.200 euros, entre les
quals destaquen dues ac-

La Fira del Circ, al carrer de la Bisbal, un esdeveniment amb
gran seguiment de públic ■ JOAN SABATER

tuacions de reformes urbanes incloses dins del pla de
barris: l’una, l’ordenació
dels espais públics i l’entorn del carrer Sant Francesc (130.000 euros), i l’altra, la reordenació de l’espai públic i l’entorn de la
plaça de la Sardana.
Destaquen també els
35.000 euros per executar

la tercera fase de la remodelació del pavelló, els
35.000 euros destinats al
vas de la piscina pública i,
sobretot, els 179.000 euros per fer els nous accessos a la nova àrea de
serveis funeraris, al costat
de l’actual cementiri, que
permetrà l’accés al futur
tanatori. ■

dimecres la proposta
de pressupost, que
augmenta un 4,29%

Jordi Nadal
LLAGOSTERA

El ple de Llagostera votarà
dimecres el pressupost pel
2014. En els comptes previstos pel govern de CiU
s’incrementen un 14,66%
les partides destinades a
acció social i promoció
econòmica. S’hi dedicaran
1.457.300 euros.
La partida de Benestar
Social baixa un 8,67% respecte a l’any anterior, però
això és degut, segons el regidor d’Hisenda, Ramon

Soler, a una reassignació:
“les beques menjador
s’han passat a les partides
d’ensenyament” –explica.
Creixen el 10,55%, fins a
505.400 euros. S’hi inclouen també 596.100 euros
del pla de barris. En conjunt, el pressupost creix
un 4,29% i se situa en
7.504.435 euros.
Més inversions
Pel que fa a les obres que es
duran a terme, el consistori preveu un increment de
l’assignació.
Seran
845.150 euros, per a gairebé una quarantena d’actuacions. Destaquen la
museïtzació del centre
d’interpretació de Llagostera, a Can Caciques –in-

versió que s’ha allargat diversos anys i que afronta
ara l’etapa final–, per valor
de 36.000 euros; l’adquisició i expropiació de finques, a què es destinaran
165.000 euros; inversions
majors en equipaments
esportius (80.000 euros) i
millores en infraestructures diverses i en l’enllumenat (170.000 euros). Les
millores en equipaments
esportius se centraran en
gran part al condicionament de les pistes de tennis de la Canyera i als vestidors del pavelló d’esports. L’Ajuntament finançarà amb fons propis
el 66,3% de les inversions.
La resta són subvencions.
En concepte d’impostos di-

SERVEIS

Mifas seguirà
vigilant
l’aparcament
del Trueta
N.A.

L’acció social creix als
comptes de Llagostera
a El ple votarà

Diverses plataformes veïnals i ciutadanes de la ciutat de Girona han decidit
unir-se i presentar-se a les
eleccions municipals previstes per l’any 2015. La
nova formació política es
presentarà oficialment
demà al matí, però ja ha
avançat que portarà com a
nom Compromís amb Girona, i neix amb el compromís de “potenciar un
nou model de candidatura
que sintonitzi amb la ciutadania i permeti recuperar la credibilitat de les
institucions municipals”.
Entre
els
impulsors
d’aquesta llista hi ha Xavier Villarreal, portaveu
de la Mesa d’Entitats, Josep Canal, integrant de la
PAH Girona, i Miquel Llop,
president de Mou-te en Bici i que el 2011 anava de
número 8 d’ICV. ■

GIRONA

Interior del futur centre d’interpretació de Llagostera, que
es prepara per a la seva museïtzació ■ CANALAJUNTAMENT.CAT

rectes, indirectes i taxes, el
consistori espera ingressar 4.678.085 euros.
Aquesta xifra representa

un augment del 5,4% respecte als ingressos previstos per aquests conceptes
durant aquest 2013. ■

Giropark SAU, centre especial de treball del grup
Mifas, ha renovat, un any
més, la contractació del
servei de vigilància i ordenació de vehicles de l’aparcament d’ús exclusiu per
al personal de l’hospital
Josep Trueta de Girona.
Amb aquest contracte,
que tindrà vigència fins al
31 de desembre de 2014 i
serà prorrogable fins al
2015, es manté la plantilla
actual, formada per quatre treballadors, tots ells
amb discapacitat física.
Les tasques que desenvolupen són les de la vigilància, el manteniment i la
neteja de l’aparcament
que hi ha a l’edifici principal del Trueta i que consta
d’un total de 390 places
d’aparcament per al personal laboral del mateix
hospital. Giropark presta
aquest servei des l’any
1998. ■

