AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2018

Núm. proposta: 2

Servei responsable: SERVEIS PÚBLICS
Altres serveis que hi col·laboren: -

NOM DEL PROJECTE: Rotonda encreuament Ctra. de Tossa (GI-682) amb
Canyelles
QUANTITAT MÀXIMA ASSIGNADA: 500.000€

Proposta
Títol: Rotonda encreuament Ctra. de Tossa (GI-682) amb Canyelles
Descripció petició: “Es tracta d’un encreuament perillós tant pels vehicles que sortint de
Canyelles es volen incorporar a la carretera 682 amb direcció Lloret, com pels que venint
de Tossa volen entrar a Canyelles. Ja en el 2014 els usuaris d’aquest encreuament, (clients i
empleats del càmping Canyelles, tennis Canyelles, restaurant Sybius, restaurant el Port,
instal∙lacions del port, restaurant el Trull, serveis de platja i usuaris de la mateixa, així com
veíns i visitants de les Urbanitzacions Montgoda, Llevantina, Tortuga, Canyelles UCSA, Font
Bandina, Font de sant Llorenç, Urcasa... com també els vehicles que utilitzen el camí Antic
de Tossa), vam presentar a l’Ajuntament 500 signatures reclamant una solució per aquest
perillòs encreuament. Va ser l’any 2015 quan l’Ajuntament va aprovar‐ne el projecte de
rotonda amb un valor d’execució estimat de 212.371,13 euros. Des de llavors n’estem
esperant una solució i aquest pressupostos participats ens donen un xic d’esperança.
Consultats els serveis tècnics municipals, el referit projecte és perfectament compatible
amb les condicions exigides per formar part de les propostes elegibles dins dels
Pressupostos Participats”.

Localització de la proposta
Accés a la urbanització UCSA des de la Carretera de Tossa.

INFORME TÈCNIC
L’Ajuntament va encarregar la redacció del “Projecte de rotonda d’accés a la Cala
Canyelles, a la Ctra. GI‐682”.
En data 7 de juliol de 2017 es va aprovar definitivament el “Projecte modificat de rotonda
d’accés a la Cala Canyelles, a la Ctra. GI‐682”.
Aquest projecte té un pressupost d’execució que puja a la quantitat de 258.357,91 €, IVA
inclòs.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 258.357,91 €, IVA inclòs.

