
Sr/Sra. 

 

 

Ordre del dia  
 
 
D’acord al que preveu l’article VI del reglament del Casal  Municipal 
de la Gent Gran, es convoca reunió ordinària  del Consell Assessor i 
de Govern pel proper 27 de gener del 2016 a les 13h, amb el següent 
ordre del dia: 
 
1. Benvinguda 
2. Lectura de l’acta anterior  
3. Proposta de preus de les concessions 2016.   
4. Cursos i tallers proper trimestre 
5. Assemblea 2016 
6. Temes urgents 
7. Precs i preguntes 
 
En el cas de que no pugueu assistir, preguem ens ho comuniqueu en 
el telèfon del Casal. 
 
 
El President del Consell. 
 

 

Lloret de Mar a 15 de gener 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR i DE GOVERN 

DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 
 

A LLORET DE MAR (la Selva) el dia 27 de gener del 2016, al Casal 
Municipal de la Gent Gran es reuneix el Consell Assessor i de Govern 
del Casal Municipal de la Gent Gran, sota la presidència del regidor 
del Casal Sr. Joan Gou i Campamar, el Sr. Xavier Rodriguez Pacios 
regidor de l’ajuntament i membre a oposició, i els vocals Srs. Didac 
Albarracin Muñoz, Bartomeu Comas Forts, Joan Palma Pérez i la Sra. 
Mercè Picot Oltra, als efectes de celebrar sessió ordinària. Hi assisteix  
la Sra. Margarita Rodriguez i Rubio, Coordinadora del Casal Municipal 
de la Gent Gran, i la Srta. Wendy Osborne Worthington en qualitat de 
secretària. La regidora de Benestar i Família,  Sra. Mònica Cunill i 
Olivas excusa la seva presència. 
A les 13h,el president declara oberta la sessió i s’examina tot seguit 
l’ordre del dia. 

 
 

1. Benvinguda.  
Es dóna la benvinguda a tots els assistents. 
 

2. Lectura de l’acta anterior.  
Es fa lectura de l’acta anterior i s’aprova per tots els assistents.  
 
3.Proposta de preus de les concessions 2016.  
La coordinadora presenta les propostes del preus de les concessions. 
Perruqueria: 
Es comenta que l’any passat es va canviar el concessionari i va 
comportar alguns canvis amb l’oferta de nous serveis, que es valora 
positivament. L’ampliació dels nous serveis ha estat en manicures, 
pedicures, depilacions i més serveis per barberia. 
Es repassen el preus i es comparen amb altres casals de la 
Generalitat i els preus són aproximats. En quan als productes de 
tractaments del cabell, no es pot comparar ja que depèn molt  de la 
qualitat. Els productes de tractament, tints, plis, vitamines .. etc, que 
es fan servir al casal són marques conegudes i de bona qualitat. 
Finalment es donen per aprovats els preus. 
Els assistents pregunten si l’afluència a la perruqueria continua sent 
bona, i la coordinadora informa que continua sent bona i que a 
l’actualitat estan treballant dues persones. Les usuàries  estan 
satisfetes del canvi perquè s’ha modernitzat el servei.  
 
Podologia: 
En aquesta concessió el numero de clients ha baixat. Segons 
comentaris dels usuaris, l’anterior concessionària ja els hi coneixia els 
peus i és un servei molt personal. Alguns usuaris que hi havia al 



Casal han marxat a la seva consulta privada. S’ha comentat el 
problema amb la responsable de l’empresa Eulen, i creuen que amb 
el temps s’anirà coneixent millor el servei i creuen que aniran pujant 
la quantitat d’usuaris. Han proposat 1€ de pujada per aquest 2016 el 
preu serà de 16€. Feia dos anys que no hi havia pujada. Finalment 
s’aprova el preu pel 2016. 
 
Bar/menjador: 
Es repassen el preus, el concessionari no fa cap pujada de preus al 
bar i continuaran com al 2015. En quan al preu del menjador  
proposa: 
1a opció: pujar 0.10€ els dies laborables i 0.15€ els festius.  
2a opció: deixar els preus iguals per les persones habituals que venen 
a dinar per necessitat i que tenen el carnet de Jubilat o d’usuari del 
Casal, i pujar el preu a les persones esporàdiques i que no tenen 
carnet de Jubilat del Casal. 
La coordinadora explica que els caps de setmana i festius hi ha força 
afluència de gent de fora, d’altres casals de Girona i de Barcelona que 
venen a passar el dia a Lloret. Els membres del consell, tant els 
vocals com els representants politics, creuen que s’hauria de 
prioritzar els usuaris habituals que fan servir el menjador per 
necessitat respecte als grups de fora que venen d’excursió. Així doncs 
s’aprova que els preus pels usuaris habituals continuïn sent el 
mateixos de l’any anterior i fer la pujada a la gent no habitual que no 
tenen cap carnet de Jubilat de Lloret ni cap vinculació amb el poble. 
Els preus seran:  
6.30€ amb carnet de Jubilat/ usuari de Lloret i dies laborables 
7.20€ amb carnet de Jubilat/usuari de Lloret i caps de setmana i 
festius 
7.50€ sense carnet de Lloret i dies laborables 
8.50€ sense carnet de Lloret i caps de setmana i festius. 
 
Finalment s’aprova la proposta per unanimitat. 
 
4.Cursos i tallers proper trimestre. 
La coordinadora explica que s’han tornat a oferir cursos de febrer a 
abril. Les inscripcions varen ser els dies 18 i 19 de gener i com és 
habitual en la segona oferta de cursos la matrícula en alguns cursos 
ha davallat. El Sr. Rodriguez Pacios pregunta pel motiu de la 
davallada i se li informa que la gent ja està cansada de fer activitat, 
altres motius és que arriba el bon temps i molts es reserven aquests 
mesos per anar de viatge d’Imserso o als balnearis. En aquesta 
ocasió s’han eliminat una classe d’informàtica però no ha fet falta 
treure cap curs. 
Es destaca que per primera vegada s’ha aplicat un descompte als 
usuaris que s’han inscrit a dos o més cursos, fet que ha estat molt 
ben rebut. 
El nivell d’assistència del cursos d’octubre a abril continua sent bona. 



5.Assemblea 2016 
S’informa que properament s’haurà de fer l’Assemblea anual i es 
proposa que es faci a mitjans del mes de febrer. L’ordre del dia serà: 
lectura de la memòria 2015 i projecte 2016, pressupostos 2015 i 
2016. La coordinadora farà arribar a tots els membres l’ordre del dia 
per l’Assemblea 2016. 
 
6. Temes urgents. 
No hi ha cap tema urgent. 
 
7.Precs i preguntes 
Els vocals comenten que en  les reunions del Consell de Sta. Coloma, 
els representants d’altres Casals els feliciten pel casal que tenim a 
Lloret i pel servei del bar/menjador. Molts venen els caps de setmana 
a passar el dia i es queden a dinar. Els vocals expliquen que la gent 
del nostre casal que participa a les trobades amb altres casals ara 
que coneixen altres pobles valoren molt més el casal de Lloret. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a les 14.30 hores del matí 
el Sr. Joan Gou aixeca la sessió  de l’acta de la qual, com a secretària 
certifico. 
 
 
Lloret de Mar a 29 de gener de 2016 
 


