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Local La Selva-El Baix Empordà

PLE MUNICIPAL

VIDRERES APROVA 
LA CESSIÓ DEL CAP  

A SALUT

u L’Ajuntament de Vidreres ha 
aprovat la proposta d’iniciar el pro-
cediment de cessió del CAP de Vi-
dreres al Departament de Salut.  
L’edifici que allotja el CAP, situat al 
carrer Costa Brava, és de propietat 
municipal i actualment l’Ajuntament 
no té cap competència en el Servei. 
Amb l’aprovació d’aquesta proposta, 
s’iniciarà un expedient per valorar la 
cessió en base unes condicions favo-
rables al municipi amb la finalitat de 
reduir al màxim els costos elevats 
de manteniment i conservació. 

PLA PARCIAL COSTA BRAVA

BLANES INICIA DILLUNS LES OBRES DE  
LA ROTONDA D’ANSELM CLAVÉ

u Durant aquesta setmana s’han estat fent els preparatius preliminars per-
què dilluns comenci la construcció de l’esperada rotonda a la intersecció del 
carrer Anselm Clavé -un dels principals vials d’entrada a la població- amb 
l’avinguda de l’Estació i el carrer Santa Cecília. És el darrer tram que queda 
per enllestir del Pla Parcial Costa Brava, la nova zona d’expansió del municipi, 
que actualment inclou entre els seus equipaments l’escola Sa Forcanera, i en 
un futur la nova Prefectura de la Policia Local i Protecció Civil. Amb un pressu-
post d’execució de 357.195 €, els treballs són fruit de l’acord entre l’Ajuntament 
de Blanes i els promotors del Pla Parcial. Compten amb una previsió d’acaba-
ment que volta els tres mesos, s’espera que estigui acabada a principis d’estiu.

CONFINAMENT COMARCAL

LLORET ACTIVA DE NOU LA CAMPANYA 
PER ATRAURE VISITANTS DE LA COMARCA
u L’Ajuntament de Lloret de Mar i Lloret Turisme tornen a reactivar la 
campanya «Selvatans, ganes de canviar de vistes?» per atreure l’atenció 
dels veïns i veïnes de la comarca de la Selva ara que es torna a restringir 
la mobilitat a l’àmbit comarcal. La campanya convida els selvatans a ve-
nir a Lloret de Mar, aquests a través del tiquet d’una consumició feta a 
qualsevol dels restaurants, bars i cafeteries de Lloret de Mar o establi-
ments comercials no essencials podran entrar gratuïtament, el mateix 
dia, als equipaments culturals que integren el Museu Obert de Lloret. Tal 
com assegura l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, han decidit reac-
tivar la campanya perquè va tenir «molt bona rebuda» al mes de febrer.

ARBÚCIES

L’ESCOLA DOCTOR 
CARULLA INSTAL·LA 

UN ASCENSOR

u El juny d'aquest any 2021 comen-
çaran les obres per a la instal·lació 
d'un ascensor a l'escola pública Dr. 
Carulla. Es tracta d'una demanda 
històrica del centre amb el Departa-
ment d'Educació, que serà qui assu-
mirà el cost de les obres íntegrament 
i l'Ajuntament durà a terme el segui-
ment de les obres. L'estiu passat ja 
es va redactar el projecte tècnic a 
través del Departament i que el se-
güent pas és el concurs públic i adju-
dicar les obres. Tot un procés que es 
farà des d'Educació de la Generalitat.

El nou Rober està situat al carrer Sènia del Rabich.
AJUNTAMENT DE LLORET

Breus

AJUDES

TOT A PUNT PER A LA INAUGURACIÓ DEL 
ROBER DE CÀRITAS DE LLORET DE MAR

u El nou Rober de Càritas, iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Lloret de 
Mar i Càritas, obrirà portes el proper 15 d’abril a les deu del matí. Es tracta d’un 
servei per garantir que les persones amb falta de recursos puguin accedir a 
roba amb condicions adequades, ja que els robers reciclen roba de segona mà 
que es troba en bon estat per a la posterior distribució. El servei és gestionat 
per persones voluntàries, que organitzen la roba. Aquests espais contribueixen 
a enfortir el consum responsable, i són un primer punt de trobada i d’atenció a 
les persones vulnerables. El Rober de Càritas està situat al carrer Sènia del Ra-
bich, a l’edifici del Mercat Municipal, i el local consta de planta baixa i altell.

n L’Ajuntament de Calonge i Sant 
Antoni ha aixecat la suspensió de 
llicències d’obres vigent a la urba-
nització Mas Pere. D’aquesta ma-
nera, els propietaris de solars que 
vulguin construir una casa ja po-
den demanar llicència a l’Ajunta-
ment. En aquest sentit, la petició 
haurà de complir com a mínim els 
requisits d’estar al dia de les quotes 
d’urbanització que ja s’hagin liqui-
dat i s’haurà de presentar un aval 
per l’import provisional que hagi 
de pagar la finca per les obres d’ur-
banització, descomptant els im-
ports ja de les quotes pagades. L’ini-

ci del tràmit de contractació de les 
obres d’urbanització ha permès a 
l’Ajuntament aixecar la suspensió 
de les llicències de construcció de 
noves edificacions.  

El contracte d’aquestes obres 
tindran un cost de gairebé 11 mili-
ons d’euros, la major part dels quals 
estaran finançats per les aportaci-
ons dels propietaris. Una altra part 
es finança amb els 358.506,67 € 
aportats per la Entitat Urbanística 
de Conservació de Mas Pere, que 
en el moment de la seva dissolució 
va traspassar el seu saldo disponi-
ble a l’Ajuntament amb l’objectiu 
de destinar-lo a les obres. El cost de 

les obres anirà a càrrec dels propi-
etaris de les finques i l’Ajuntament 
estima que, un cop adjudicat el 
contracte de l’obra, el cost mitjà 
serà de gairebé 15.000 € per finca, 
un import calculat sobre una par-
cel·la d’uns 700 metres quadrats. El 
projecte defineix unes obres que 
tindran una durada de 2 anys i mig 
i que contemplen la creació d’una 
xarxa de clavegueram separativa, la 
instal·lació de les xarxes de servei 
d’aigua potable, electricitat i teleco-
municacions, que seran soterra-
des, l’enllumenat públic i l’asfaltat-
ge i construcció de voreres, així com 
l’adequació de les zones verdes.

u L’inici del tràmit de contractació de les obres d’urbanització ha permès 
a l’Ajuntament aixecar la suspensió de les llicències d’edificacions

Calonge torna a permetre 
l’edificació a Mas Pere

DdG. CALONGE I ST. ANTONI

Els propietaris dels solars de Mas Pere ja poden demanar llicència per edificar. AJUNTAMENT CALONGE I SANT ANTONI

n L’Ajuntament de Palamós ha 
iniciat els treballs d’arranjament 
de la part inicial del passeig del 
Mar, que tenen l’objectiu d’elimi-
nar barreres arquitectòniques i fa-
cilitar el pas dels vianants. Les 
obres se centren en el tram situat 
entre el punt d’informació turísti-
ca i la primera terrassa de restau-
rant que hi ha ubicada. Actual-
ment en aquest sector la connexió 
entre la vorera i la part de sauló del 
passeig es limita a un pas de poc 
més d’un metre. Per poder ampli-
ar i millorar aquest accés el projec-
te preveu l’eliminació dels esco-
cells existents així com de la canal 
de recollida d’aigües. A la part opo-
sada a aquesta, la de davant la plat-
ja, també s’eliminaran els escocells 
així com la canal de recollida d’ai-
gües.

Palamós inicia les 
obres al passeig del Mar

Eliminen les barreres arquitectòniques del passeig del Mar de Palamós. 

AJUNTAMENT DE PALAMÓS

DdG. PALAMÓS
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