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El pressupost de 2015 a Lloret serà de
61,9 milions i set són per a inversions
 Els comptes del pròxim any es mantenen respecte el 2014 i reserven una partida inicial per al pla de renovació turística
LLORET DE MAR | DAVID JIMÉNEZ

L’equip de govern de CiU-ERC a
Lloret de Mar presentarà al ple municipal d’aquest mes els pressupostos de 2015 que, segons l’avantprojecte, ascendeixen a un
total de 61.963.215,65 euros amb
unes inversions previstes de
7.009.586.65 euros. El govern té només 8 dels 21 regidors al consistori
i haurà de negociar ara amb l’oposició per tirar-los endavant. En
anys anteriors, van tenir el suport
del PSC i ICV-EUiA, sumant tots
plegats una majoria de 12 regidors.
El pressupost per al 2015 és només un 0,66% inferior al de 2014,
que era de 62.374.803 euros, i segueix en la línia dels últims anys
sense gaires variacions. Pel que fa
al capítol d’inversions previstes
per al pròxim any, el gruix va sobretot a la nova comissaria de la
Policia Local, ara en construcció,
i a la planta de triatge. En el cas de
la comissaria, el 2015 s’hi destinaran un total d’1.390.011 euros i
es ﬁnançaran amb un crèdit. De
fet, està previst que les obres acabin el setembre de 2015, de manera que el pròxim govern sorgit de
les eleccions previstes per al maig
de 2015 tindria més marge per
fer altres inversions importants. En
el cas de la planta de triatge, els diners provenen de subvencions.
Entre les inversions també destaquen els 69.233,14 euros per
l’enderroc i urbanització de la ﬁn-

INVERSIONS AVANTPROJECTE PRESSUPOSTOS 2015 DE LLORET
LLISTAT D’ACTUACIONS I IMPORT A DESTINAR PER A L’ANY 2015

TIPUS FINANÇAMENT: (1) Recursos Pròpis (2) Crèdit (3) Subvencions

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT, en euros
1.390.011,20 (2)

Nova comissaria Policia Local

IMPORT, en euros

Reformes i equipaments Institut-Escola Fenals

10.000 (1)

Millores aparcament superfície Sa Caleta

25.000 (1)

Reformes i equipaments llar infants Lola Anglada

9.000 (1)

Maquinària aparcament plaça Pere Torrent

58.000 (2)

Reformes i equipaments llar infants Els Pops

8.000 (1)

Adequació i reformes aparcament. pl. Pere Torrent

65.521,13 (2)

Adquisició material per a l’Arxiu

Reparació coberta 3ª Fase aparc. Costa Carbonell

74.478,87(2)

Adequació i millores a l’Arxiu

21.500 (1)

Adquisició maquinària Museu del Mar

14.500 (1)

Control accessos i caixers aparcament plaça Braus

53.000 (2)

Adequació i reformes aparcament. pl. Drets Humans

20.000 (2)

Adquisició accessoris vehicles Protecció Civil

3.000 (1)

Adquisició maquinària i altres. Teatre Municipal

Aportació entitats conservació (urbanisme)

64.461 (1)

Reconstrucció arqueològica Poblat Turó Ibèric

Útils i eines serveis manteniment

10.000 (1)

Adequació i millores (aire condicionat) Casal Joventut

Adquisició i millores mobiliari urbà

35.437 (1)

Equipaments imatge i so Casal Joventut

Enderroc i urbanitació finca Avda. Vila de Blanes
Urbanització i entorn edifici caserna
Reparació i millores vía pública

69.233,14 (2)
100.000 (2)
523.086,65 (2,3)
35.000 (2)

Millores estalvi energètic
Rehabilitació i ampliaió cementiri (4ª fase)
Millores i reformes enllumenat públic
Reformes i millores parcs i jardins
Reformes i millores parcs infantils

135.000 (2)
92.000 (2)
115.000 (2)
79.750 (2)
2.822.679 (3)

Construcció planta de triatge

Ampliació elements pista skate park

12.884 (1)
2.000 (1)
58.000 (2)
20.000 (1)

Reformes i millores poliesportiu vell

15.000 (1)

Reformes i millores poliesportiu El Molí

15.000 (1)

Reformes i millores (inclòs vestuaris) pistes atletisme

35.000 (2)

Pla operatiu «Lloret renovació de destinació»
Segona fase coberta riera Canyelles
Transferències de capital OO.AA
Mobiliari i equipaments serveis generals

85.550 (2)

Reformes i millores edificis municipals (Casa de la Vila)

Millores instal·lacions platges

82.300 (2)

Direcció obres nova comissaria Policia Local

Reformes i equipaments habitatges socials

26.000 (1)

Preformes i equipaments Centres Cívics

Reformes i equipaments CEIP Esteve Carles

18.000 (1)

Adquisició maquinari i programari serveis informàtics

Reformes i equipaments CEIP Pare Torrent

18.000 (1)

TOTAL INVERSIONS 2015:

Reformes i equipaments CEIP Pompeu Fabra

10.000 (1)

(1) Recursos pròpis

8.000 (1)

30.000 (1)
37.379,22 (2)

Reformes i millores als camps de futbol

Adquisició material medi ambient

Reformes i equipaments CEIP Àngles Alemany

6.500 (1)

(2) Crèdit

50.000 (2)
91.590,88 (2)
5.539 (1)
65.000 (2)
100.000 (2)
171.685,56 (2)
26.000 (1)
186.500 (2)
7.009.586,65
413.821,00
3.360.000,00

DdG

ca de l’avinguda Vila de Blanes,
523.086 euros en millores a la via
pública, 135.000 euros per a la
quarta fase d’ampliació del ceAJUNTAMENT DE BLANES

mentiri o els 37.379 euros per a la
reconstrucció arqueològica del
Poblat Turó Ibèric. A més, es destinaran prop de 300.000 euros en

millores i reformes en diversos
aparcaments municipals, 35.000
euros en estalvi energètic, entre altres inversions (veure el quadre ad-

junt en aquesta notícia).
De les inversions destaquen els
50.000 euros reservats d’entrada
per al pla operatiu «Lloret renovació de Destinació» que promou
la Generalitat amb el consistori i el
sector privat. Segons el regidor
de Turisme, Jordi Orobitg, la idea
és mostrar la voluntat de despesa
per part de l’Ajuntament i anar plegats per concórrer també a programes de la Unió Europea (UE).
Encara en el capítol de despeses
previstes, l’Ajuntament preveu
destinar 1.350.000 euros a Lloret
Futur (d’on podrien sortir per exemple els diners per implantar el
Wi-Fi a tot el municipi). Sobre el
deute públic, el 2015 s’amortitzaran préstecs per un total de
5.156.000 euros i es pagaran interessos, tant de curt com de llarg termini, per valor de 941.300 euros.
Finalment, entre altres despeses, la
majoria de les quals es mantenen, el consistori reservarà 218.321
euros per al ﬁns de contingència.
D’altra banda, entre els principals ingressos de l’Ajuntament de
Lloret es preveuen prop de 15,6
milions per l’IBI, uns 2 milions de
l’impost de vehicles, 1,7 milions
amb els aparcaments i zona blava,
925.000 de l’anomenada taxa turística, 8 milions de participació en
tributs de l’Estat, 1,2 milions en
concessions de platges o 2,8 milions de la Generalitat per la planta de triatge, entre altres ingressos.

Un pescador acaba l’UCI en caure
de 10 metres a les roques a Blanes
MAER BOMBERS

 Es va donar un fort cop al

cap i Bombers va activar
l’helicòpter per les dificultats
a la zona de s’Agulla
BLANES | E.B.

Un moment de la inuaugració dilluns del nou local de Mifas a Blanes.

Mifas es trasllada a un nou local
de 200 metres quadrats a Blanes
BLANES | DdG

Mifas, l’Associació de Minusvàlids Físics de comarques gironines,
ha canviat el seu emplaçament a
Blanes, la seu de la delegació territorial del sud de Girona. Des
d’aquesta setmana disposa d’un
nou local que va ser inaugurat dilluns, en un acte encapçalat pel
president de Mifas, Albert Carbonell, i l’alcalde de Blanes, Josep Ma-

rigó. L’enitat havia ocupat l’antic local ocupat des de l’any 2006, estava ubicat al barri d’Els Pins i tenia
una superfície de 60 metres quadrats (m2) mentre que l’actual és
d’uns 200 m2. Es tracta de l’espai
que durant un temps va allotjar les
dependències provisionals de
l’ambulatori d’Els Pins-La Plantera-Racó d’en Portas, mentre s’acabava de construir el nou ediﬁci.

Un veí de Blanes de 74 anys es
troba ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’hospital
Trueta de Girona després de caure d’uns 10 metres d’alçada mentre pescava a les roques de la zona
de s’Agulla de Blanes. L’home es
troba hospitalitzat en estat greu i
pronòstic reservat al centre sanitari on va arribar en helicòpter medicalitzat ahir el migdia després de
la forta caiguda.
Els fets van produir-se cap a
tres quarts dotze del migdia. En rebre l’alerta, es van desplaçar al
lloc efectius de la Policia Local,
Protecció Civil de Blanes i una
ambulància del SEM. Un cop allà

L’helicòpter sobrevolant ahir la zona del rescat del pescador a Blanes.

però es va veure que era diﬁcultós
el rescat per terra i mar i per això,
es va activar l’helicòpter dels mitjans aeris de Bombers.
Un cop allà, membres del Grups
d’Actuacions Especials (GRAE)
dels Bombers van rescatar-lo i tot
seguit, van traslladar l’home amb
un fort cop al cap a l’helicòpter del

SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) que el va transportar cap
a l’hospital Josep Trueta. Allà, va
quedar ingressat a l’UCI, on es
troba en estat greu i pronòstic reservat, segons fonts del centre
hospitalari. La víctima de la caiguda té 74 anys i és família d’un
agent de la Policia Local de Blanes.

