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Comarques

La Generalitat apuja els bitllets de bus a
Girona una mitjana d’un 3,5% el 2014
 La targeta T-10 ha augmentat un 16% en quatre anys i costarà 10,70 euros a partir del pròxim 1 de gener
GIRONA | JESúS badEnES

L'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Girona va aprovar
ahir apujar el preu dels bitllets de
bus a partir del gener de 2014. L’increment aprovat per al conjunt del
sistema és del 3,5%. La targeta T10, s'incrementa en un 0,5%, amb
la qual cosa costarà 10,70 euros,
mentre que el bitllet senzill es
manté i valdrà 1,70 euros.
Aquestes noves tarifes suposen que la T-10 ha augmentat el
seu preu en un 16% des del 2011,
quan costava 9,20 euros, 1,50 euros menys del que costarà en l'any 2014. A partir de gener, la T-10
de dues zones costarà 21 euros, la
de tres zones 29,50 euros.
L'ATM també va informar que
els títols de transport T-MES (46,15
euros), que permet fer un nombre
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il·limitat de desplaçaments durant un mes, mantindran els seus
preus actuals, encara que la T50/30 és la que més s'encarirà,
amb un augment del 8,3 %, amb la
qual cosa a partir de l'1 de gener
costarà 33,80 euros.
La Generalitat va tariﬁcar així la

DdG

ja esmentada T-50/30 unipersonal,
la T-10/30 unipersonal amb 10
desplaçaments durant 30 dies
(9,50 euros), i la T12 que permet,
als nens de 4 a 12 anys, fer un
nombre il·limitat de desplaçaments (el cost d'emissió i gestió de
la targeta T-12 és de 35 euros i té

una validesa de 16 mesos), entre
altres.
El preu per al 2014, de la T-MES
boniﬁcada per a les persones en situació d’atur que compleixin els requeriments establerts serà de 12
euros, fet que suposa un descompte del 74%.

Llagostera augmentarà un 14,6%
les partides socials del pressupost
 L’Ajuntament preveu aprovar d’aquí a un mes, de forma definitiva, els comptes de l’any 2014
LLAGSOTERA | acn/ddg

El ple de Llagostera té previst
aprovar d’aquí a un mes el pressupost per al 2014. Els comptes,
molt marcats per les actuacions en
l’àmbit social, incrementen un
14,6% les partides destinades a
aquest sector i a la promoció econòmica. El regidor d’Hisenda, Ramon Soler, subratlla que això ha estat possible gràcies als 600.000
euros provinents del Pla de Barris.
En total, les inversions suposen un
11% del pressupost amb uns
845.000 euros assignats i 36 actuacions destinades a millorar l’eﬁciència energètica de l’escola i a
l’arranjament de carrers. També hi

ha una partida especial de 36.000
euros per acabar d’equipar i museïtzar el centre d’interpretació
Can Caciques.
De moment, el consistori ja ha
aprovat inicialment els comptes
per al 2014. La votació, que es va
produir el dimecres de la setmana
passada, només va rebre un vot en
contra. Segons Soler, tots els grups
municipals accepten i veuen «viable i correcte» el pressupost. Els
comptes, un 4,29% superiors en
comparació amb l’any passat, posen especial atenció en l’acció social i les persones del municipi. Per
això, les partides destinades a
aquest àmbit han augmentat un

14% respecte al 2013. «Es tracta de
seguir amb la tònica que hem
adoptat durant els darrers quatre
o cinc anys», assenyala Soler. A
grans trets, les partides destinades
a acció social i a promoció econòmica de Llagostera pugen ﬁns
als 1.457.300 euros.
Menor partida a seguretat
Tot i això, hi ha altres partides
com seguretat ciutadana, que baixa un 3,5% o hisenda, que disminueix un 7%. «Hem cregut convenient prioritzar la formació, l’atenció a les persones més necessitades i l’ajuda, en comptes d’altres aspectes», afegeix Soler. Pel

que fa a les inversions, el consistori
també ha previst un increment
de l’assignació. 845.150 euros es
destinaran a arranjar voreres, millorar els espais verds del municipi i arreglar zones del nucli antic.
També destaquen els 25.000 euros
que es destinaran a millores dels
ediﬁcis municipals, reformar els lavabos del Teatre Casino o els
36.000 euros que es dedicaran a
museïtzar i ﬁnalitzar el centre
d’interpretació de Can Caciques,
una inversió que s’ha allargat durant anys i que ara afronta la seva
etapa ﬁnal.
Una partida de 165.000 euros
serà per a l’adquisició i expropia-

Respecte al bitllet senzill a l’àrea
urbana de Girona, l’ATM i
l'Ajuntament de Girona han topat
amb el preu d’aquest per a l'any vinent. L'ATM ha fet una proposta de
tarifes per a l'any 2014 que no satisfà el consistori gironí. Aquest és
el principal conﬂicte entre l’empresa i el consistori. Actualment el
cost d'un viatge és 1,40 euros i la intenció és apujar-lo, una qüestió
que no agrada a l'Ajuntament de
Girona.
L'ús del transport públic a l'Àrea
de Girona va registrar el seu pic
més alt en el nombre de viatgers en
el període comprès entre el març
del 2011 i el febrer del 2012. En
aquests 12 mesos, 6.746.222 persones van fer ús de l'ATM gironina, la xifra més alta des de la integració del sistema tarifari el 2008.
ció de ﬁnques, mentre que les millores en l’enllumenat s’emportaran uns 90.000 euros del pressupost de Llagostera. També es preveu destinar 45.000 euros a millorar els tancaments i l’eﬁciència
energètica de l’escola del municipi amb la previsió que, a llarg termini, s’hi puguin instal·lar calderes de biomassa. L’Ajuntament té
previst ﬁnançar amb fons propis el
66,3% de les inversions.
Pel que fa a concepte d’impostos directes, indirectes i taxes, el
consistori espera ingressar
4.678.085 euros, un 5,4% més que
el 2013. «S’ha fet un esforç important per intentar quadrar els comptes i, tot i que augmenten els ingressos, sempre hem intentat no
allargar més el braç que la màniga», conclou el regidor.
Així, la partida que més creix és
la d’obres i serveis, seguida de la
promoció econòmica i l’ajuda social. L’equip de govern del consistori de Llagostera espera aprovar
deﬁnitivament els comptes el proper mes de gener.
MARC MARTÍ

La Diputació ratiﬁca l’adhesió
al Consorci d’Acció Social
 El ple extraordinari aprova

els estatuts i permetrà
mantenir l’ajuda a 3.000
persones dependents
GIRONA | ddg

La Diputació de Girona va aprovar ahir l’adhesió al Consorci d’Acció Social de Catalunya. L’ens supramunicipal també n’ha aprovat

els estatuts, així com una aportació de 7.500 euros per l’exercici de
2014. L’acord del Ple va desestimar
les al·legacions formulades per
Èxit Clúster i nou entitats més el
passat 16 de desembre, i va aprovar deﬁnitivament establir la implantació de serveis socials per
gestió de centres i serveis de consultoria i assessoria en serveis socials.
La Diputació assumeix la gestió

del Consorci d’Acció Social de Catalunya i adquiria l’empresa pública Sumar. D’aquesta manera
s’assegura la continuïtat dels serveis socials que aquestes entitats
ofereixen a més de 3.000 persones.
L’acord es va prendre per evitar la
desaparició dels dos organismes
davant la nova legislació estatal.
L’acord va ser aprovat amb els
vots favorables de CiU i ERC. El
PSC va abstenir-se de votar.

Entitats socials havien presentat al·legacions contra l’acord.

