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AGRUPACIO                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves

funcions

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El Consorci de l'Illa de Blanes, com a entitat urbanística especial, té la missió de fer el desenvolupament urbanístic de l'Illa de Blanes i dels sectors que 
hi estan vinculats, mitjançant els instruments que li són propis a les administracions urbanístiques actuants. 

Població objectiu: 
La població objectiu d’aquest programa correspon a tota aquella població que es relaciona i participa en les activitats pròpies del Consorci de l’Illa de 
Blanes

Descripció detallada de la necessitat: 

L'any 2002, es va constituir el Consorci Portal de la Costa Brava - Illa de Blanes. El Consorci tenia per objecte "el desenvolupament, execució i 
explotació de l'avantprojecte i dels projectes "Portal de la Costa Brava Illa de Blanes" ideats per l'arquitecte Arata Isozaki i dels projectes que el 
despleguin, així com el desenvolupament i execució de l'avantprojecte i dels projectes de la 'Ciutat Esportiva de Blanes" . El projecte d'Arata Isozaki es 
va desestimar i  el Consell Directiu del Consorci va encarregar a una Comissió Tècnica l'elaboració d'una proposta que permetés l'obtenció dels 
sostres edificables destinats a usos diversos i el nombre d'habitatges necessari per finançar-se amb garanties, aquesta proposta va ser aprovada a la 
reunió del Consell de 28 de juliol de 2010. 
Atesa la complexitat del projecte, el Consell Directiu del Consorci va considerar que aquest no era un instrument adequat per fer el desenvolupament 
urbanístic del Portal Costa Brava-Illa de Blanes i dels sector vinculats. Per aquest motiu, va acordar en la sessió de 28 de juliol de 2010 la reconversió 
del Consorci en un consorci urbanístic, per tal de dotar-lo dels instruments necessaris per dur a terme el seu objecte. 

Marc regulador del programa:
POUM de Blanes aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona l'11 de febrer i el 14 d'abril de 2010 

Missió 
Fer el desenvolupament urbanístic de l’Illa de Blanes i dels sectors que hi estan vinculats, mitjançant els instruments que li són propis a les 
administracions urbanístiques actuants. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Promoure el desenvolupament turístic, social i econòmic de diferents parts del territori per impulsar la seva situació socioeconòmica (OE1.5) 
 1. Aconseguir l'activació econòmica de la zona. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 293.000,00
3 Despeses financeres 563.924,68
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 856.924,68

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Presidència 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7035. Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes Subsector: CONS 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Redacció de projectes de planejament i gestió urbanístic per al desenvolupament urbanístic de l’Illa de Blanes 
2. Aprovació d’instruments de gestió urbanística 
3. Redacció i gestió de projectes d’urbanització 
4. Execució de les obres necessàries 
5. Gestió de la venda de terrenys 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 0,00
3 Despeses financeres 563.924,68
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 563.924,68

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


