ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 07/06
Dia: 20 de juliol de 2006
Sessió: ordinària
Horari: de 20 a 23’05 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Anna M. Gallart Torras
Ignasi Riera Garriga
Roma Codina Maseras
Josep Valls Méndez
Francesc Oliva Pujol
Josep Teixidor Charlon
Víctor Manuel Llasera Alsina
Laura Bertran Fontserè
Lucia Echegoyen Lerga
Josep Blanch Soler
Lluïsa Parrilla Alcalde
Darwin Austrich Martell
Susana Yerro Heras
Josep Bernat Pané
Josep Alvarez Ortiz
Joaquim Teixidor Planells
Santiago Ontañon Castillo
Joan Abaurrea Lesaca
Rosa M. Santamaria Guirado
Eduard Coloma Boada
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general
1.- APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS
01/06/2006 i 01/06/2006-extraordinària).

(27/04/2006,

Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes de la sessions celebrades
els dies 27 d’abril, 1 de juny (ordinària) i 1 de juny (extraordinària) les
quals, trobades conforme, són aprovades per unanimitat dels reunits.
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2.- DESPATX ALCALDIA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple:
-

Dimarts, 6 de juny: Presidència de la Direcció operativa de Lloret
Turisme.

-

Dijous, 8 de juny: Assistència a la Roda de Premsa – presentació del nou
servei de Ràdio Tele Taxi i servei als malalts oncològics de Lloret de Mar,
juntament amb el regidor de transports, Joan Abaurrea i el President de
Radio Teletaxi, Francesc Tarrades, i que va tenir lloc a la sala d’actes de
l’ajuntament.

-

Divendres, 9 de juny: Assistència, juntament amb el regidor d’esports,
Joaquim Teixidor, al sopar de cloenda de temporada del Club Hoquei
Lloret.

-

Divendres, 9 de juny: Assistència delegada a la regidor de cultura, Laura
Bertran, a la inauguració de l’exposició Homenatge de Ramon Albertí,
organitzada pel col.lectiu Pintors de Lloret.

-

Dissabte, 11 de juny: Assistència a l’acte de presentació de la Copa del
Rey obtinguda pel R.C.D. Espanyol i que es trobava a Lloret de Mar.

-

Dissabte, 11 de juny: Assistència, juntament amb el regidor d’esports
Quim Teixidor, a la Gimnastrada, de Gimnàstica Rítmica que va tenir lloc
al pavelló del molí. Així mateix van assistir a les Finals escolars del
Consell Comarcal de futbol Sala i bàsquet.

-

Dijous, 15 de juny: Assistència al Consell d’administració del Patronat de
Turisme Girona – Costa Brava.

-

Dilluns, 19 de juny: Assistència, juntament amb el regidor d’esports,
Joaquim Teixidor; el regidor de benestar i família, Romà Codina i el
President de Special Olympics Catalunya, Francesc Martínez de Foix, a la
roda de premsa de presentació del logo dels Jocs Special Olympics
Lloret’06 i de la campanya de recaptació de voluntaris pels jocs.

-

Dimarts, 20 de juny: Assistència al Consell rector de la Corporació de
Salut del maresme i la selva que va tenir lloc a l’Hospital comarcal de
Blanes.

-

Dimecres, 21 de juny: Assistència a la jornada “La gobernabilitat del
sistema de salut” que va tenir lloc a sitges.

-

Dimecres, 21 de juny: Assistència al programa de ràdio, dirigit i produït
per Màrio Beut, monogràfic sobre Lloret.
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-

Dimecres, 21 de juny: Assistència del regidor d’ensenyament, Francesc
Oliva, i d’altres regidors, a la festa de Fi de Curs dels alumnes de 6è de
l’escola Pompeu Fabra.

-

Dimecres, 21 de juny: Assistència delegada a Ignasi Riera, regidor de
governació i seguretat ciutadana, als lliurament de premis del concurs de
dibuix de seguretat vial, convocat per la policia Local de Lloret de Mar.

-

Dijous, 22 de juny: assistència, juntament amb el regidor de mitjans de
comunicació, Joaquim Teixidor, de la presentació de la nova web de
nova ràdio Lloret.

-

Dissabte, 24 de juny: Assistència delegada a la regidora de cultura,
Laura Bertran, a la 19ª trobada de puntaires de Catalunya a Arenys de
Munt junt amb les puntaires de Lloret.

-

Dimarts, 27 de juny: Presidència, juntament, amb el regidor de
governació, Ignasi Riera, i els membres dels diferents cossos de
seguretat, de la Junta Local de Seguretat, per tal de preparar la feina
pels mesos forts d’estiu.

-

Dimarts, 27 de juny: Participació en el programa, Fil directe amb
l’alcalde que s’emet en directe per TV Lloret.

-

Dimecres, 28 de juny: Assistència a la VI Nit de l’empresari de les
Comarques Gironines, juntament amb el President del Gremi d’Hotelers,
Enric Dotras i altres empresaris lloretencs. L’acte va ser presidit per
SS.AA.RR. Els Prínceps d’Astúries.

-

Dijous, 29 de juny: Reunió a la delegació de Medi Ambient a Girona,
amb el Sr. Biel Jover, delegat territorial de la Generalitat, l’arquitecte
redactor del POUM, i els regidors Josep Valls i Rosa Mª Santamaria, per
tractar temes relacionats amb el POUM.

-

Dijous, 29 de juny: Reunió amb la directora dels serveis territorials de
turisme i comerç de la Generalitat, Sra. Dolors Batallé, juntament amb
els regidors Josep Valls i Victor Llasera, per tractar temes relacionats
amb el POESC.

-

Dijous, 29 de juny: Roda de premsa, juntament amb la regidora de
turisme, per presentar les novetats
de la temporada turística
d’enguany.

-

Dissabte, 1 de juliol: Inauguració, junt amb la regidora de cultura, Laura
Bertran i altres regidors municipals, de la Fira de Dibuix i Pintures.
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-

Dilluns, 3 de juliol: Assistència, junt amb la regidora de cultura, Laura
Bertran i el regidor de Promoció Econòmica, Francesc Oliva, a una reunió
amb el secretari general del Ministerio de Medio Ambiente, a Madrid, per
tractar temes relacionats amb les dotacions econòmiques de l’1%
cultural.

-

Dimarts, 4 de juliol: Presidència de la reunió de la direcció operativa de
Lloret Turisme.

-

Dimarts, 4 de juliol: Reunió de l’0breria de Sta. Cristina per tractar els
temes relacionats amb la festa d’enguany.

-

Dimecres, 5 de juliol: Presidència de la Reunió de la Comissió de Salut
Pública de l’ACM per tractar aspectes relacionats amb el projecte de
Constitució dels Governs Territorials de Salut.

-

7, 8 i 9 de Juliol: Assistència de diferents regidors de la corporació a les
Festes del Barri de Sant Cristòfol – Can Ballell.

-

Dilluns, 10 de juliol: Assistència delegada al regidor de governació,
Ignasi Riera, a la reunió amb el Director Gral. de medi ambient, Sr.
Ramon Luque, per tal de tractar el tema de franges perimetrals.

-

Dimecres, 12 de juliol: Assistència delegada al regidor de participació
ciutadana, Ignasi Riera, a l’acte de signatura, entre el Hble. Conseller de
relacions institucionals, Joan Saura; el Vice president de la Diputació,
Xavier Soy; la rectora de la Universitat de Girona, Sra. Geli i la xarxa de
municipis participatius gironins. En aquest acte es firmaven diversos
convenis relacionats amb participació ciutadana.

-

Dijous, 13 de juliol: Assistència a la Roda de Premsa, juntament amb
Joan Abaurrea, Regidor de transports i el Sr. Xavier Miranda, en
representació de l’empresa transports Pujol, per tal de presentar els
nous recorreguts i línies de transport urbà. Presentació del material
informatiu que es reparteix entre la població.

-

Dijous, 13 de juliol: Reunió de coordinació dels Jocs Special Olympics
Lloret’06, juntament amb els regidors d’esport, Joaquim Teixidor i el
regidor de Benestar i Família, Romà Codina, així com el President dels
Special Olympics Catalunya, Francesc Martínez de Foix i altres directius
dels Jocs.

-

Divendres, 14 de juliol: Assistència, juntament amb d’altres regidors de
l’equip de govern, a la Roda de premsa de presentació de la campanya
de repartiment de cendrers de platja i del servei de neteja de les
mateixes.
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-

Dimecres, 19 de juliol: Trobada informativa dels Special Olympics
Lloret’06 amb diferents regidors dels pobles de rodalies, i amb els
regidors Joaquim teixidor, Romà Codina i Lucia Echegoyen. També hi
eren presents el tenista, Sergi Bruguera; el president del patronat de
turisme Girona Costa Brava, Ramon Ramos; la presidenta de la Fundació
el Vilar, Mª Dolors Oms i el President de Special Olympics Catalunya,
Francesc Martínez de Foix. Va excusar la seva presència per qüestions de
Salut, el Sr. Joan Antoni Samaranch.

Prèvia autorització de la Presidència, essent les 20’15 hores, s’incorpora a la
sessió la regidora Sra. Anna Maria Gallart.
3.- RATIFICACIÓ ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Pren la paraula el Sr. Alcalde fent una breu explicació dels acords de la
Junta de Govern Local, que han de ser ratificats pel Ple.
De la Junta de Govern Local de 08/06/2006, se sotmet a informació pública
el conveni urbanístic Mas Romeu-Salileta, que és un conveni que formarà
part del POUM i que ha estat signat per aquest Ajuntament amb l’entitat de
conservació de Mas Romeu i la mercantil Salileta SL. (explica breument
aquest).
De la Junta de Govern Local de 15/06/2006, una petició de subvenció,
dintre de la convocatòria feta per la Generalitat de Catalunya per a la
implantació de deixalleries i altres equipaments per a la recollida selectiva i
per a valorització dels residus municipals.
De la Junta de Govern Local de 22/06/2006, una sol.licitud de subvenció en
espècies de la Diputació de Girona amb diferent mobiliari urbà.
I finalment, de la Junta de 29/06/2006, també una sol.licitud de subvenció
a l’Agència de Residus de Catalunya per al foment de la recollida selectiva
de la fracció orgànica de residus municipals, per un import de 20.500 €.
Intervé el Sr. Coloma en relació al conveni que es passa a ratificar, dient
que vol fer un aclariment, i és que en un primer moment d’aprovació del
POUM ells estaven en contra però ara, tal i com ha quedat, creuen que és
bo per a tots. No te cap impacte ambiental i que s’aconsegueix la cessió
d’un parc públic per tots els lloretencs. Per aquesta raó, perquè tots estan
d’acord i perquè considera que és bo per tothom, votaran a favor.
Pren la paraula la Sra. Santamaria dient que ells, en el tema del conveni,
estan en contra. Consideren que s’han de mantenir la clau 5.3 i, per tant, la
classificació inicial del POUM. Si s’aprova aquest conveni estem perdent
massa forestal i, per tant, demanen votació separada en aquest punt, i
anuncia que votaran en contra.
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Seguidament, intervé la Sra. Echegoyen dient que ells també sol.liciten
votació separada en aquest punt i que no estan gens ni mica d’acord amb
ell. Pensen que és una reclassificació via conveni d’una massa forestal, i que
els avantatges són els que es vulguin veure. El que queda clar és que el
POUM que vostès havien definit com un pla restrictiu, resulta que fa créixer
la construcció en zones on la classificació anterior, com en aquest cas, era
de forestal.
Amb aquest conveni es redueix massa forestal i es fa créixer la construcció.
Es creen 13 parcel.les noves amb vivendes unifamiliars i es crea un
conflicte, perquè d’aquesta manera es creix en horitzontal i no en vivenda
agrupada, com semblava que tothom volia.
Sort que no hi ha temps per fer més convenis. Els convenis s’han convertit
en un model de planificació, quan realment són models de gestió. Pensem
que són maneres encobertes d’anar modificant el pla.
En aquest conveni s’està requalificant massa forestal i s’està modificant el
pla, i no creu que posar més edificació sigui beneficiós per la població.
Lloret no necessita 13 vivendes unifamiliars més.
Avui el que se’ns diu és que tindrem un parc urbà, però ara és una zona
forestal privada amb obligació de ser mantinguda pels propietaris.
Pensen que cal protegir aquesta massa forestal i el que avui se’ns presenta
no correspon a una demanda social.
Es un cert frau al principi de participació ciutadana. En aquest moment hi ha
ciutadans que han tingut una resposta individualitzada, mentre que hi ha
molts altres que no l’han tingut. I la pregunta, que creu que és important,
és perquè vostès han donat tantes respostes negatives, ja que segurament
molta gent hauria fet cessió de terrenys a canvi de més construcció. Ells
han presentat al.legacions a aquest conveni i, per tant, no ho aprovaran.
Finalitza demanant votació separada.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Valls dient que aquest conveni és molt
bo per Mas Romeu i per tant també ho és per tot Lloret. S’ha aprovat una
vegada que totes les parts han estat d’acord, propietat, entitat de
conservació i ajuntament.
El conveni permet posar en l’avinguda de Mas Romeu, que circumval·la
aquesta urbanització, en una franja no edificada i a peu de carrer,
completar la urbanització.
Seguidament, cita les característiques tècniques del conveni que destaca,
sobretot, perquè Lloret tindrà un parc públic de cessió gratuïta de més de
40.000 m2 i serà enjardinat per l’actual propietari, a part que farà també un
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tractament peatonal i les infraestructures que falten, aportant 260.000 € a
l’entitat de conservació per a la seva conservació. Així mateix, arranjarà
voreres i les zones verdes i esportives de la urbanització (fa una breu
explicació de la resta de les clàusules).
Aquest conveni ha estat fruit de moltes reunions i té caràcter normatiu. Ha
de contradir la Sra. Echegoyen, si que ha tingut demanda social, almenys
per part dels veïns de Mas Romeu, ja que com ja s’ha dit està signat per la
seva entitat de conservació. En definitiva, entenen que és un bon conveni.
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que els veïns de l’entitat estan
d’acord i que no es fan nous carrers, fins i tot es podria haver fet una
parcel.lació.
Considera molt important que hagi un nou parc públic i creu que és
d’interès general. Entén que és un benefici per a tots, i així la gent podrà
passejar i fer altres activitats.
Tots els convenis urbanístics són millorables, però entén que posar 13
noves vivendes de les quals 2 seran per l’Ajuntament, és factible en una
urbanització que ja està feta. A més, l’entitat de conservació estarà
beneficiada amb uns diners que la permetran conservar millor la
urbanització.
Torna a dir que aquest conveni no tindrà impacte ambiental i, per tot això
–com ja ha dit- votaran a favor.
Novament pren la paraula la Sra. Echegoyen dient que potser sí que estan
contents els veïns de Mas Romeu, però no veu que sigui beneficiós per al
conjunt de la gent de Lloret, no és bo per a tots. Queda molt bé dir que hi
ha un nou parc públic, però es perd massa forestal que és aprofitable.
Es pregunta que si és tan bo, perquè no s’ha fet abans?.
Hi ha moltes al.legacions al pla general que també haurien cedit en les
seves pretensions si haguessin volgut fer un conveni.
Parlen d’un nou parc públic, però tenen el de Can Buc molt més a prop i
està fet una pena. Hem de tenir en compte que el manteniment dels parcs
públics l’ha de fer després l’Ajuntament.
Entén que aquest conveni, com els altres que s’han signat, són
contradictoris amb el que l’equip de govern va dir que seria el pla general.
Es va dir que seria restrictiu, que constrenyeria les urbanitzacions, que es
faria amb participació ciutadana i no s’ha fet res de tot això, sinó que s’ha
fet del conveni la fórmula de planificació del territori. Han presentat
al.legacions als altres convenis, també a aquest, per tant votaran en contra.
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Contesta el Sr. Valls dient que el conveni és un acord entre parts, i aquest
està signat per una empresa privada, per l’entitat de conservació de Mas
Romeu (els veïns) i l’Ajuntament.
Pensa que l’interés general ha quedat demostrat amb les diferents
intervencions, ja que la construcció que es proposa està recolzada en un
vial ja existent.
Ha de dir a la Sra. Echegoyen que d’aquesta zona s’ha parlat des de fa
molts anys, i ella ha parlat de Can Buc, precisament un exemple, com ja ha
dit altres vegades, de mala negociació ja que per obtenir-lo (tal i com
estava i sense arreglar rés) es va donar una planta més (la quarta) a tot el
Rieral.
Per altra banda, havia expectatives diferents abans i ara. Això és veritat i
també s’ha de dir.
Vostè no dominava aquests temes llavors, i bé que tampoc els domina ara.
Can Buc ha estat el paradigma de com no s’ha de fer una negociació de
temes urbanístics.
No es pot dir que aquest pla general s’ha fet amb frau a la participació
ciutadana, ja que aquest equip de govern i l’equip redactor s’han reunit amb
la major part de la gent implicada, i s’ha complert el que estava previst en
el pla de participació. Ell personalment s’ha reunit amb moltíssima gent.
Pensa que poden dir que la participació ciutadana d’aquest pla general està
a l’alçada de les millors participacions tingudes per un pla general en les
nostres contrades.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde fent un repàs dels diferents punts
dels quals es demana la ratificació, ja que els diferents grups de l’oposició
no han parlat d’ells i són importants. Així, per exemple, ressalta la
importància de les minideixalleries, ja que hi ha un dèficit palpable. La
sol.licitud de mobiliari urbà es fa mantenint la línia que tenim en aquest
tema, per tant representa una continuïtat. Pel que fa a la recollida de FORM
ens ajudarà a la recollida dels residus comercials i, al mateix temps, a tenir
ordenats el municipi. En aquest sentit demana un esforç als comerciants
perquè respectin els horaris.
Accepta la sol.licitud que es faci votació separada del punt del conveni, i ha
de dir que actualment aquesta finca està vallada. Destaca, com ja ha fet el
grup municipal d’ERC, que obtenim gratuïtament un nou parc públic i que
els serveis tècnics vigilaran que es faci de la forma adequada. Amb aquest
conveni també es facilita l’accés, així com la tasca dels veïns perquè
suposarà també una entrada de diners a l’entitat de conservació. Ja saben
que el grup socialista ha presentat al.legacions a tots els convenis.
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Aquest serà un nou parc públic dintre de tota una xarxa de parcs, i a més,
el conveni ajudarà a la sostenibilitat econòmica d’aquesta urbanització.
Es posa a votació, en primer lloc, la ratificació del conveni, essent ratificat
per 13 vots favorables dels regidors de CIU, PP i ERC, i 7 vots en contra
dels regidors presents de PSC-PM i ICV-EUIA.
Seguidament, es posa a votació la ratificació de la resta, essent ratificats
per unanimitat dels reunits.
Des de la última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat,
per raons d'urgència, acords de competència del Ple i que, com a
conseqüència, cal la seva ratificació per aquest. Els acords són els
següents:
RATIFICACIO
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 08/06/2006.

22.73.- SOTMETRE INFORMACIÓ PÚBLICA
URBANÍSTIC MAS ROMEU – SALILETA.

CONVENI

FETS
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 21 de novembre
de 2005 aprovà inicialment el nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Lloret de Mar.
Amb posterioritat a aquesta aprovació inicial es signà en data 24 de
febrer de 2006 el conveni urbanístic Mas Romeu amb la mercantil
Salileta, SL., com a part integrant del POUM:
FONAMENTS DE DRET
I.- S’apliquen a aquest expedient els articles 98.4 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme, així com l’article 8 del Decret 287/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002,
de 14 de març, d’Urbanisme i l’art. 52 i 53 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya.
II.- D’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 9 de juliol de 2003,
l’òrgan competent per la present decisió és la Comissió de Govern
(avui Junta de Govern Local).
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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Primer.- Sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, amb la
publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província,
diari d’àmbit gironí i Tauler d'Anuncis el Conveni Urbanístic Mas
Romeu, signat en data 24 de febrer de 2006 entre aquest Ajuntament
i la mercantil Salileta, SL.
Segon.- Sotmetre’ls a ratificació al Ple de l’Ajuntament en la propera
sessió que celebri.
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 15/06/2006.

23.61.PETICIO
SUBVENCIÓ
MINIDEIXALLERIES URBANITZACIONS

IMPLANTACIO

Vista la Resolució MAH/1199/2006 d’11 d’abril, per la qual es fa
pública la convocatòria d’ajuts per implantar deixalleries i altres
equipaments per a la recollida selectiva i valorització dels residus
municipals.
Atès que l’Ajuntament de Lloret de Mar creu en la necessitat de reduir
el volum de residus destinats a dipòsit controlat, incrementant el
volum de residus municipal valoritzats i/o recuperats i en la
necessitat d’impulsar sistemes de recollida que permetin una millor
valorització dels residus, es considera convenient implantar
minideixalleries a les urbanitzacions per apropar als ciutadans els
punts d'aportació, alhora que es pretén reduir els abocaments
incontrolats que es produeixen als voltants dels contenidors i en llocs
dispersos de la forest.
Vist que s’ha redactat per part dels Serveis Tècnics Municipals una
Memòria Tècnica per a la implantació de minideixalleries (punts
auxiliars de recollida selectiva) a diverses urbanitzacions de Lloret de
Mar.
Com a conseqüència del que s’ha exposat, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar concórrer a la convocatòria prevista en la Resolució
MAH/1199/2006 d’11 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria
d’ajuts per implantar deixalleries i altres equipaments per a la
recollida selectiva i valorització dels residus municipals (DOGC núm.
4623, de 28/04/06).
SEGON.- Aprovar la Memòria Tècnica per a la implantació de
minideixalleries a urbanitzacions de Lloret de Mar.
TERCER.- Adquirir el compromís de finançar la part del pressupost
que no cobreixi la subvenció sol·licitada, en cas de resultar beneficiari
de la subvenció.
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QUART.- Facultar àmpliament el Sr. Alcalde-President, en Xavier
Crespo Llobet, Tinent d’Alcalde en qui delegui o qui exerceixi les
seves funcions, per formalitzar la sol·licitud i els documents públics o
privats que siguin necessaris per aconseguir la finalitat perseguida
per la Corporació.
CINQUÈ.- Aquest acord se sotmetrà a ratificació del Ple de la
Corporació en la primera sessió que celebri.
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 22/06/2006.

24.34.- SOL·LICITUD SUBVENCIO EN ESPÈCIE EN FORMA
DE MOBILIARI URBÀ
Publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, l’anunci
d’atorgament de subvencions en espècie en forma de mobiliari urbà
(BOP núm. 118, de data 21/06/06),
Atès que aquest Ajuntament està interessat en rebre aquesta
subvenció, consistent en 5 papereres, 5 bancs i un joc de molles
balancí, destinat a la seva ubicació en parcs públics, llar d’infants o
escoles municipals. Aquest ajuntament es compromet a la instal·lació
del mobiliari en el sis mesos següents a la seva recepció.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER. Sol·licitar a la DIPUTACIO DE GIRONA (COOPERACIO
MUNICIPAL), una subvenció en espècie en forma de mobiliari urbà,
consistent en en 5 papereres, 5 bancs i un joc de molles balancí,
destinat a la seva ubicació en parcs públics, llar d’infants o escoles
municipals.
SEGON.- Facultar expressament a l’acalde a fi que, en nom i
representació de l’Ajuntament, formalitzi la petició i per la signatura
dels documents que calguin per aconseguir la finalitat perseguida per
la Corporació.
TERCER.- Aquest acord es ratificarà en la primera sessió que celebri
l’Ajuntament en Ple.
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 29/06/2006.
25.58.- PETICIO SUBVENCIO - FOMENT RECOLLIDA FORM
Vista la Resolució MAH/1255/2006, d’11 d’abril, de l’Agència de
Residus de Catalunya, publicada en el DOGC núm. 4625 de data

11

3/05/2006, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per al
foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus
municipals.
Atès que l’Ajuntament de Lloret de Mar creu en la necessitat de reduir
el volum de residus destinats a dipòsit controlat i en la necessitat
d’impulsar els sistemes de recollida que permetin una millor
valorització dels residus.
Atès que vol ajustar-se als objectius definits en l’actual Programa de
Gestió de Residus Municipals de Catalunya, PROGREMIC 2001-2006,
sobre la valorització de la Fracció Orgànica de Residus Municipals
(FORM).
Atès que l’Ajuntament de Lloret de Mar té la voluntat de posar a
disposició dels establiments comercials del municipi un servei de
recollida selectiva porta a porta que els faci complir amb la
responsabilitat que sobre els residus comercials tenen els propietaris
de les diferents activitats segons la Llei 15/2003, de 13 de juny, de
modificació de la Llei 6/93, reguladora de residus.
Atès que el passat 2004 es va concedir a l’Ajuntament de Lloret de
Mar ajut per a l’adquisició d’un vehicle (caixa hermètica) per dur a
terme la recollida selectiva de la FORM (Resolució MAH/1529/2004,
de 19 de maig, de l’Agència de Residus de Catalunya).
Vist que s’ha redactat per part dels Serveis Tècnics Municipals una
Memòria tècnica de les actuacions relatives a la recollida de la FORM
a Lloret de Mar.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER. Aprovar la voluntat de concórrer a la convocatòria prevista
en la Resolució MAH/1255/2006, d’11 d’abril, de l’Agència de Residus
de Catalunya, i sol·licitar subvenció per un import de 20.500€, per a
l’adquisió d’un xassís per al servei de recollida de FORM.
SEGON.- Aprovar els documents tècnics que defineixen i valoren les
actuacions objecte de la sol·licitud i que s’acompanya a la mateixa.
TERCER.- Adquirir el compromís de finançar la part del pressupost
que no cobreixi la subvenció sol·licitada, en cas de resultar beneficiari
de la subvenció.
QUART.- Facultar àmpliament el Sr. Alcalde-President, en Xavier
Crespo Llobet, Tinent d’Alcalde en qui delegui o qui exerceixi les
seves funcions, per formalitzar la sol·licitud i els documents públics o
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privats que siguin necessaris per aconseguir la finalitat perseguida
per la Corporació.
CINQUÈ.- Aquest acord se sotmetrà a ratificació del Ple de la
Corporació en la primera sessió que celebri.
4.- PROPOSTA DE CESSIÓ AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA
GENERALITAT D’UNA FINCA PER A LA UBICACIÓ D’UN NOU CEIP i
UN NOU INSTITUT DE SECUNDÀRIA A FENALS.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Oliva que dóna
lectura a la part dispositiva de la proposta.
Continua dient que Lloret està tenint un creixement escolar molt important,
sobretot pel nombre de nouvinguts. Es per això que s’ha fet una nova
escola al Rieral i ara se’n preveu una altra a Fenals-Santa Clotilde.
Repassa la cronologia d’aquesta cessió, dient que al 2003 es va fer el canvi
de qualificació i la polèmica cessió que va permetre fer el CEIP Àngels
Alemany. El mateix es va començar el 2004.
A l’octubre de 2004 es va parlar que es necessitava en aquesta zona tant un
CEIP com un nou Institut, i es va concretar a la reunió de la taula mixta de
planificació de març d’enguany, en que el delegat d’ensenyament Sr. Bosch
va fer la proposta en ferm.
Consideren tots que és una bona ubicació, que és un lloc privilegiat i que la
Consellera va dir el mes de maig que estaven previstos al pressupost.
En una posterior reunió amb el Sr. Bosch el 14 de juliol, van donar per
vàlids els terrenys.
Com ja ha dit abans, aquests nous equipaments escolars són molt
necessaris ja que si en el 2003 els nens entre 4 i 14 anys eren 2.512
empadronats, en el 2006 són 4.976, és a dir, el doble. Hem creat l’oficina
municipal de matriculació.
La matrícula viva supera els 300 alumnes a l’any. Per tot això, és
importantissim la planificació d’aquest creixement. Som la població de
Girona que més matrícula viva té. Per això és tant important la planificació
per poder donar servei a tota aquesta gent.
Intervé la Sra. Santamaria dient que ells estan d’acord i que celebra que
aquest equipament es faci a Fenals. Sembla que l’equip de govern ha
canviat de criteri, potser perquè s’acosten les eleccions. Pensa que és una
mica apartat, però no creu que hagi de ser un problema. Celebra que al
final s’hagin donat compte que a Fenals també feia falta un CEIP.
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Seguidament, pren la paraula la Sra. Echegoyen dient que estan d’acord en
que la cessió es faci com més ràpid possible perquè aquest equipament
sigui una realitat aviat.
Entén que el govern de la Generalitat s’ha ocupat plenament de Lloret i
estan contents perquè han estat sensibles a les seves peticions i a les
nostres necessitats. No es refereix únicament amb què hagin fet el CEIP
Àngels Alemany en un temps rècord, i ens hagin subvencionat la guarderia.
Creiem que s’han ocupat de Lloret i li han dedicat temps i diners, donat que
ha hagut vàries obres al mateix temps, sense oblidar-nos del tema del
Casino.
Votaran que si, i demanen que tot això es faci amb rapidesa, doncs les
dades així ho exigeixen, i necessitarem ja una tercera llar d’infants (hem
d’anar pensant el lloc on es podria ubicar).
Intervé novament el Sr. Oliva dient que la situació del 2003 al 2006 ha
canviat (referint-se a la Sra. Santamaria). En el 2003 van haver de treballar
amb el que hi havia, però la situació era preocupant i es va fer el que es
podia per tenir aviat una nova escola.
A ell les eleccions no el preocupen, sinó els nens i les nenes de Lloret.
Potser la Sra. Echegoyen si que pensa en les eleccions, per això la seva
intervenció ha estat com ha estat.
L’equip de govern està molt agraït tant al Sr. Coloma com al Sr. Bosch,
perquè tots han tingut les mateixes preocupacions i no precisament per les
eleccions.
Es evident que el govern de la Generalitat ens ha ajudat, però també
nosaltres ho hem demanat amb insistència i hem donat solucions.
També hem fet una nova llar d’infants, perquè quan van entrar havien 60
nens al carrer.
Tenim previst una altra llar d’infants i reserva en el POUM per a diferents
equipaments escolars.
Hem fet l’oficina municipal de matriculació, el pla d’educació de l’entorn,
hem invertit en 2 anys més que en 12 anys a les escoles, i les hem posat al
dia. També hem demanat determinats cicles formatius, que són molt
importants i que encara no ens han donat.
Estem per la feina i no per les eleccions, i intentem avançar-nos a les
necessitats.
Essent les 21’05 hores, i prèvia autorització de la Presidència, s’incorpora a
la sessió el regidor Sr. Josep Bernat.
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Respecte a la llar d’infants, en aquests moments l’està pagant Lloret
majoritàriament.
Quan vaig entrar varem haver de crear el departament d’ensenyament, ja
que no existia; no hi havia ni ordinador i hi havia mitja administrativa. Ara
hi ha mitjans personals i materials, i creu que hi ha un bon departament
que pot fer una bona feina. Com exemple, diu que el 31 d’agost va sortir
una subvenció de la Generalitat perquè es pugui fer un casalet de l’1 al 12
de setembre, i nosaltres ja l’hem demanat. Segur que abans no s’haurien
assabentat a temps.
Confia que podem seguir donant el millor servei possible a la població, amb
el tema d’ensenyament.
De nou, pren la paraula el Sr. Coloma dient que el seu grup va ser visionari
respecte a la necessitat d’un CEIP a Fenals, i ha de dir que el govern l’ha
gestionat amb eficàcia i rapidesa, i segueixen prioritzant l’ensenyament.
S’han de posar les escoles al lloc on es necessiten i aquest que es preveu a
Fenals és idíl·lic.
Pensa que s’hauria de pressionar perquè es facin aparcaments soterranis
sota els equipaments, ja que si no s’acabaran col·lapsant. En aquests temes
tots hem d’estar units, recolzar les propostes perquè, en definitiva, tots
treballem per a Lloret.
La Sra. Santamaria torna a dir que ells ja ho van dir que Fenals necessitava
aquest equipament i, per tant, estan contents com ho estan els ciutadans.
Ara s’ha de posar la directa perquè sigui una realitat el més aviat possible,
en benefici de tots i, sobretot, per als veïns de la zona.
Intervé, seguidament, el Sr. Joaquim Teixidor dient que ens alegrem que
s’alegrin. Avui a la Sra. Echegoyen l’ha perdut el cor, quan ha parlat d’un
govern sensible. Nosaltres li agraïm molt, perquè sap que som un govern
sensible, que realment treballem per Lloret i que invertim molt per Lloret.
Hem defensat el Casino de Lloret fins l’últim moment, tot i que en alguna
reunió, alguna consellera ens ho havia posat molt negre.
Si parlem d’electoralisme, no sap com prendre’s la moció que bé després.
Estem encantats de cedir terrenys a la Generalitat perquè facin
equipaments a favor de Lloret. Es veritat, som un govern sensible, que
treballa per Lloret i per les persones.
Torna a intervenir la Sra. Echegoyen dient que, a part de ser sensibles
l’equip de govern, que ho són, diu que sentint-los parlar sembla que abans
d’ells era el caos, no existia rés.
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Els ha de dir que quan ells van arribar l’Ajuntament ja funcionava.
Ens alegra a tots que es facin coses necessàries, com aquest equipament, i
estan d’acord tant govern, com oposició, com govern de la Generalitat, i
tots són sensibles.
El juny de 2005 ja ens demanava la Generalitat la cessió de terrenys. Per
això demana celeritat i han vist com un govern sensible ha posat els
mitjans perquè el projecte tiri endavant.
El govern de la generalitat és sensible perquè ha posat els mitjans per tirar
endavant els equipaments i l’Ajuntament ha aprofitat aquests recursos; i en
aquest tema tots estem d’acord, perquè és treballar per al bé de Lloret.
En definitiva, votaran a favor.
Contesta novament el Sr. Oliva dient que es parlarà del tema de
l’aparcament i que els primers que van demanar aquest tema ha estat
l’equip de govern. En definitiva, tots hem de treballar perquè els nens de la
nostra població tinguin els equipaments escolars suficients.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que l’alegra veure que tots
estan contents en aquest punt de l’ordre del dia. Fenals-Santa Clotilde està
tenint un creixement cada vegada major. Per això ho estem reequipant
molt. S’està transformant en un barri amb primera residència i per això
necessita tots aquests equipaments.
Van començar al Rieral perquè hi ha més primera residència, i després per
Fenals perquè hi havia més segona residència i inversionistes.
Encara és en part així, però va canviant i cada vegada hi ha més primera
residència.
Estem gestionant un municipi que en 3 anys té 9.000 persones més, i això
fa que la primera residència creixi de forma important.
A Fenals-Santa Clotilde es farà un CEIP, un IES i després també una llar
d’infants.
Hi ha una partida pressupostària per la llar d’infants, i si bé ja es parlarà en
el seu moment un lloc per a la seva instal.lació podria ser la zona de Mas
Arbós.
A Fenals-Santa Clotilde l’anterior govern va posar totxos, nosaltres
equipaments.
Ha de destacar el comportament excel.lent del delegat d’ensenyament Sr.
Joaquim Bosch. Hi ha hagut en tot moment una complicitat recíproca i un
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consens en línies generals, cosa que ha facilitat que tots aquests temes
hagin anat endavant. A Fenals també anirà el CAP.
Recorda que abans en aquesta zona sols estaven els bombers. Ara hi ha dos
nous parcs públics: la pineda recolzada a la carretera, i la pineda de Fenals
que va ser molt criticada per vostès, però que és un gran parc públic que
gaudiran els veïns, que s’han fet ara.
S’ha implantat en aquest barri el carril-bici, s’ha senyalitzat, s’ha millorat el
transport públic, s’ha soterrat contenidors, s’han posat papereres i s’ha
aconseguit la “Q” de qualitat de la platja.
Es continua amb el projecte del pla d’accessos i s’engegaran altres, perquè
sempre hi ha feina. Es un treball continuat.
Sempre hem demanat al govern de la Generalitat nous recursos i ara els
han pogut posar perquè els tenien. L’actual govern de la Generalitat ha
tingut més recursos, perquè l’últim any del govern de CIU el Conseller Sr.
Oms va negociar un nou i millor finançament per a Catalunya.
Per això alguns departaments han pogut fer programes d’inversió
importants, com el de sanitat, gràcies també al treball de la consellera Sra.
Geli. I s’ha pogut també invertir amb nous CAP i noves escoles.
Finalitza dient a la Sra. Echegoyen que li recorda al ciclista Raymond
Poulidor, que sempre arribava segon. Avui arriba tard en aquest tema i
també en la moció sobre el CAP.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vista la necessitat de la instal.lació d’un nou CEIP i un nou Institut
d’Educació Secundària a Lloret de Mar, concretament a Fenals, com a
conseqüència del gran increment de població que ha sofert aquesta
zona.
Vist que pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
s’ha demanat la cessió d’una finca per fer efectiva les citades
instal.lacions.
Atès, que les Corporacions Locals posen posar a disposició
gratuïtament béns patrimonials a d'altres Administracions o entitats
Públiques quan la finalitat de la posada a disposició és en benefici
de la població de l'ens local (articles 195.1 i 196.1 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 8.2; 49.1 i 49.2 del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals).
Atès,

que

hi figura

informe-valoració del bé,
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el

qual contrastat

amb la certificació lliurada per l'Interventor de Fons de la Corporació
en relació a l'import
dels
recursos ordinaris
del Pressupost
Consolidat, acredita que es situa per sota del 25% d'aquestes, i per
aquesta raó la posada a disposició no requereix informe previ del
Departament de Governació, articles 40.1.b) i c), i 49.2.d) del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
Atès, que l'article 50.3 del RPEL exigeix l'esment explícit de la
reversió automàtica pel cas de que els béns que es posen a
disposició gratuïtament no es destinessin a l'ús previst o deixin
de ser-hi destinats, a fi que els efectes de la posada a disposició
només subsisteixin el temps i en la mesura que perdurin les
finalitats, cal que s'elevi a la categoria de condició resolutòria el dret
de reversió, per tal que pugui operar-se a través d’allò que disposen
els articles 23 de la Llei Hipotecària, i 56, 174 i 175 de la Regla
6a. del Reglament Hipotecari.
Atès tot l’exposat i considerant allò que disposen els articles 22.2.L)
i 47.3.LL) de la LLBRL; 50.2.n), 112.2.o) i 198.1 de la LLMRLC;
50.14 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Corporacions Locals; 49.2 del Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals, i 47 i 49 del Reglament Hipotecari.
El Ple de la Corporació adopta el següent acord:
PRIMER.- Cedir gratuïtament en propietat, lliure de càrregues i
gravàmens, al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, la finca de 14.520 m2., de superfície, que està qualificada
de bé patrimonial i que es descriu com segueix:
“Porción de terreno situada en Lloret de Mar, en la Urbanización
Santa Clotilde, de forma muy irregular; ocupa una superfície de
catorce mil quinientos veinte metros cuadrados. Linda; por el Norte,
en parte con la calle número 3000 del Plan parcial de Santa Clotilde,
en otra parte con el sector de Fanals Oeste unidad de Actuación
Urbanística número 14 y en otra pequeña parte mediante paso
público, con zona verde que es la finca que se describe bajo el
número 5 de este proyecto; por el Este con la calle número 3004 del
Plan Parcial de Santa Clotilde; por el Sur con al calle núemro 3005 del
Plan Parcial de Santa Clotilde; por el Oeste con la calle 3003 del Plan
parcial de Santa Clotilde”.
Aquesta finca consta inscrita en el Registre de la Propietat de núm. 1
de Lloret de Mar, al volum 2383, Llibre 500, Foli 66, Finca núm.
25.660.
La referència cadastral és: 5661801DG8156S0001ZO.
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SEGON.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipaments
escolars d’educació infantil, primària i secundària, mitjançant la seva
construcció i/o ús per a tal finalitat.
A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada
en el termini de 5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels
30 anys següents, el bé objecte de cessió revertirà automàtica de ple
dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten de
l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya.
En tot cas operarà la reversió tant del be objecte de cessió com de les
instal·lacions i construccions existents sobre la finca i a favor de
l’Ajuntament de Lloret de Mar, transcorregut el termini de 30 anys a
comptar de la data d’inscripció en Registre de la Propietat de la cessió
acordada.
La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en
les condicions que faci possible continuar oferint el servei educatiu,
d’acord amb la normativa vigent.
TERCER.- La construcció dels equipaments escolars a que fa
referència aquest Acord podrà ser dut a terme per la pròpia
Generalitat de Catalunya o per un tercer mitjançant qualsevol negoci
jurídic, si be la prestació del servei educatiu en el mateix haurà de
efectuar-lo únicament la Generalitat de Catalunya.
El terreny és apte per al seu destí com a equipament escolar i
comptarà
amb
abastament
d’aigua,
evacuació
d’aigües,
subministrament d’energia elèctrica amb la potencia suficient per
l’execució de l’obra i el posterior correcte funcionament de
l’equipament escolar així com amb la instal·lació d’una estació
transformadora d’energia – en el supòsit de ser necessari -, i el vial
que dona davant del solar es trobarà pavimentat la calçada i tindrà
encintades les voreres; i correspondrà a l’Ajuntament cedent
l’adopció de les mesures necessàries per aconseguir el seu destí a
plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest.
L’Ajuntament es compromet a l’eliminació de qualsevol obstacle que
impedeixi la normal execució de les obres, i es farà càrrec de la
construcció dels guals de les voreres i de totes les entrades al recinte
dels centres, suprimint les barreres arquitectòniques, així com el seu
possible cost.
Tots els impostos i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres
del centre docent gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes
en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
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el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en les
Ordenances Fiscals Municipals.
QUART.- En relació a l’equipament escolar, el Departament
d’Educació, directament o través de l’ens que determini, es farà
càrrec del manteniment normatiu i del preventiu, així com de totes
les reformes, adequacions i millores que requereixi el centre educatiu.
L’Ajuntament assumeix les despeses corresponents a la vigilància,
neteja, subministraments (electricitat, aigua i combustibles) i
conserge en el cas que se’n disposi, així com el manteniment
correctiu (petits desperfectes que es derivin de l’activitat escolar
ordinària com ara bombetes, reposició de vidres trencats , etc.).
CINQUÉ.- Es garanteix l’ús de l’equipament escolar, inclòs el solar no
edificat, per part de l’AMPA del centre i de les entitats i associacions
ciutadanes del municipi que ho sol·licitin a l’Ajuntament, atenent el
Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social dels
edificis dels centres docents públics. En cas de sol·licituds diferents a
les anteriors, per a realitzar activitats vinculades o compatibles al
servei escolar, l’ús de l’equipament escolar s’autoritzarà de mutu
acord entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació.
SISÉ.- Es faculta el Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es
disposa en el present acord.
SETÈ.- Sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies el
corresponent expedient d'acord amb l'article 49 del Reglament de
patrimoni dels ens locals.
VUITÈ.- Transcorregut aquest termini sense reclamacions, s'entendrà
aprovat el corresponent expedient en forma definitiva sense
necessitat de nou acord.
NOVÈ.- Donar compte al Departament
Generalitat de l'acord de cessió.

de

Governació

de

la

5.- DECLARACIÓ D’INCOMPATIBILITAT DE LES TASQUES DUTES A
TERME PER LA FUNCIONÀRIA, SRA. NÚRIA CAÑAS MERCADER, PER
REALITZAR ACTIVITATS PROFESSIONALS PRIVADES QUE GUARDEN
RELACIÓ DIRECTA AMB LES QUE DU A TERME EL DEPARTAMENT EN
EL QUE L’ESMENTADA FUNCIONÀRIA PRESTA ELS SEUS SERVEIS.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls donant
lectura a la part expositiva primerament i dispositiva després, de la
proposta.
Intervé el Sr. Coloma dient que a la vista de l’expedient i del Decret
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214/90, queda clar que l’activitat desenvolupada és incompatible, tant
èticament com legalment.
Pren la paraula la Sra. Santamaria dient que se li havia negat part de la
informació que necessita per desenvolupar la seva tasca, com altres
vegades, ja que se’ls va negar una part de l’expedient.
No tenen tota la informació i, per tant, entén que no estan en condicions de
fer aquesta declaració d’incompatibilitat. Per això votarà en contra.
Seguidament, intervé la Sra. Echegoyen dient que entenen que la
incompatibilitat és clara i, per tant, no s’ha de donar. Per tant, el seu vot és
a favor de declarar la incompatibilitat.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que a l’expedient consta tota
la informació i que tots han tingut la mateixa. El que es proposa és el que
els serveis tècnics han dit en el seu informe. Aquest tema s’ha treballat
d’una forma molt conscienciosa per part de recursos humans i els serveis
jurídics.
Nosaltres estem contents amb la immensa majoria dels funcionaris i en la
tasca que desenvolupen, i reconeixem la seva feina. Avui estem tractant
d’un cas aïllat.
Finalitza encoratjant a tots perquè segueixin desenvolupant la seva feina
com fins ara.
Sense més deliberació, i per 20 vots favorables dels regidors de CIU, PSCPM, PP i ERC, i 1 vot en contra del regidor de ICV-EUIA, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
Vist el Decret d’Alcaldia número 630/2006, de 13 de juliol, la part
dispositiva del qual es transcriu a continuació:
“Primer.- Desestimar íntegrament l’escrit d’al.legacions
presentat per la Sra. Núria Cañas a la proposta de resolució de
la instructora de l’expedient, en base als fets i fonaments
continguts en la mateixa.
Segon.- Declarar que cal atribuir a la funcionària Sra. Núria
Cañas Mercader la comissió de 30 infraccions tipificades com a
FALTES MOLT GREUS en l’article 240-o) del Decret 214/1990,
en relació amb l’article 11.a de la Llei 21/1987 i l’article 330 b)
del mateix Decret 214/1990, consistents en incórrer en situació
de incompatibilitat per “realitzar activitats professionals
privades que guarden relació directa amb les que du a terme el
departament en el que l’esmentada funcionària presta els seus
serveis” i, per altra banda, declarar l’existència de infracció del
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citat article 240-o) del Decret 214/1990, en relació a l’article
11.a de la Llei 21/1987, en la mesura en què la Sra. Cañas ha
prestat serveis professionals a entitats i persones que ha
d’atendre en la seva condició de funcionària, inspectora
d’obres, de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Tercer.- Imposar a la funcionària d’aquest Ajuntament, Sra.
Núria Cañas Mercader, la sanció de SUSPENSIÓ DE FUNCIONS
PEL TERMINI DE 2 ANYS, AMB PÈRDUA DE LES RETRIBUCIONS
CORRESPONENTS.
Quart.- Sotmetre a l’aprovació del Ple Municipal en la propera
sessió que se celebri la declaració d’incompatibilitat de les
activitats privades dutes a terme per la Sra. Cañas, i que son
objecte d’aquesta sanció, als efectes de complir amb el tràmit
que es preveu a l’article 265.3 del Decret 214/1990, segons el
qual, quan la falta comesa ho sigui com a conseqüència del
règim d’incompatibilitats, el procediment disciplinari inclourà el
d’incompatibilitat.
Cinquè.- Determinar que el compliment de la sanció s’iniciarà a
partir del dia 1 d’agost de 2006, per la qual cosa, cal entendre
que la mesura cautelar de suspensió de funcions, imposada a
la Sra. Cañas mitjançant el Decret d’alcaldia número 257/2006
i prorrogada mitjançant Decret d’Alcaldia número 556/2006,
s’entendrà automàticament aixecada a partir de l’esmentada
data.
Sisè.- Notificar aquest acord a la Sra. Núria Cañas Mercader, al
President de la Junta de personal de l’Ajuntament, al Regidor
delegat d’urbanisme, al Cap de la secció municipal
d’urbanisme, a la Tresoreria Municipal i a la Cap de Recursos
humans, pel seu coneixement i efectes escaients.”
Atès que d’acord amb allò establert a l’article 265.3 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal
al servei de les entitats locals, quan la falta comesa ho sigui com a
conseqüència del règim d’incompatibilitats, el procediment disciplinari
inclourà el d’incompatibilitat.
Atès allò establert a l’article 333 del Decret 214/1990, en relació a la
competència del Ple per adoptar acords sobre situacions
d’incompatibilitat.
El Ple de la Corporació adopta el següent acord:
Primer.- Declarar la incompatibilitat de les tasques dutes a terme per
la funcionària, Sra. Núria Cañas Mercader, per realitzar activitats
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professionals privades que guarden relació directa amb les que du a
terme el departament en el que l’esmentada funcionària presta els
seus serveis i que han quedat provades en l’expedient disciplinari al
que es fa referència en la part expositiva d’aquesta proposta.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la interessada i a la Secció
de Recursos Humans de l’Ajuntament.
6.- MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT SOCIALISTA, , SOBRE CESSIÓ
DE TERRENYS O CESSIÓ D’ÚS PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UN CENTRE
DE SALUT A FENALS.
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que aquesta moció va ser presentada j el
23 de juny pel Ple d’aquell mes, que no es va celebrar. Donat el que s’ha
aprovat en el punt anterior, demana a la Sra. Echegoyen si la retira o si
hem de parlar-ne.
Intervé la Sra. Echegoyen dient que aquesta moció el moment en que va
ser plantejada tenia tot el sentit, ja que pretenia que es fes una cessió de
terreny per tenir els mòduls del centre de salut provisional com més aviat
possible.
Es va plantejar el dia que es va presentar per aquesta raó.
La seva presentació ha servit, al menys, perquè vostè ens doni avui tota la
informació. Continua dient que no hem de donar excuses al departament
perquè aquest tema es retardi.
Seguidament, dóna lectura íntegre a la moció.
Finalitza dient que estan estranyats que avui no passi la cessió d’ús com a
mínim. Potser el Sr. Alcalde té un roc a la faixa i ens acabarà explicant tot
el que sap sobre el tema.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Coloma dient que estan d’acord amb
l’esperit de la moció ja que l’actual CAP està saturat i és un problema greu
per a la població. L’increment de la població de Lloret ha estat molt
important i, per tant, ells recolzaran que es faci aquest CAP el més aviat
possible, al mateix temps que sol.liciten tota la informació que es tingui.
Intervé, a continuació, la Sra. Santamaria dient que Lloret necessita més
CAP, és una bona notícia que aquest tema estigui sobre la taula i és
important encara que sigui provisional.
Torna a prendre la paraula el Sr. Alcalde dient que estem parlant del nostre
futur sanitari i que això hauria d’estar fora del debat polític.
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Ha hagut molt bona entesa, tant amb la Consellera com amb el Delegat Sr.
Cordón. Si bé en un principi tenien criteris diferents, al final hem arribat a
un acord i Lloret ha sortit guanyant.
Vostès demanaven com a prioritari un CAP a Fenals, i nosaltres pensàvem
que amb la documentació que van presentar que era millor al Rieral, si bé
ja deien que es necessitaria més CAP.
Del debat i de la reflexió, creiem que Lloret necessita 3 CAP. El setembre de
l’any passat va haver una reunió a l’Alcaldia amb la Consellera, i d’aquesta
reunió va sortir que no sols era prioritari el CAP del Rieral, sinó que també
se’n necessitava un altre a Fenals.
En el Rieral ja està cedit el terreny i s’està, per part de la Conselleria, en la
fase d’elegir l’equip redactor del projecte.
El CAP de Fenals anirà en una parcel.la de les que ens queden a Fenals, en
el que es farà vivendes i el CAP es farà als baixos.
De forma temporal, també tindrà la seva ubicació a Fenals, però no es
llogarà un local, sinó que haurà un prefabricat en una altra parcel.la al
costat de la que anirà el definitiu. Pensa que el tema està ben encarat.
La moció es va presentar el 23 de juny i ja el 30 de maig per part de la
regidoria d’urbanisme, a instàncies de l’administració sanitària, s’havia
donat una llicència d’obres menors arrel de les converses hagudes.
A partir de l’1 de juny ja van començar a entrar les màquines, si bé faltava
la sol.licitud formal, cosa que es va fer l’11 de juliol (dóna lectura a la
instància). El dia 13 de juliol es va fer un escrit per part d’aquesta alcaldia
autoritzant la utilització de forma temporal, no fent-se la cessió formal
perquè ens van dir que no era necessari (és el mateix procediment utilitzat
en l’annex del col.legi Pere Torrent).
Dóna lectura a un text que és una informació d’ahir mateix que té com a
membre del consell de salut, respecte la programació sobre aquest tema, i
és que es preveu tenir-lo en funcionament el 31 d’octubre d’enguany. Abans
s’ha de fer el concurs públic i confia que donat que es fa per la tramitació
d’urgència, entre novembre i desembre pugui estar en funcionament.
Aviat començarà la construcció del segon CAP al Rieral, confien que aviat
doncs s’ampliïn aquests serveis sanitaris i que tinguin la qualitat suficient.
Informa, així mateix, que en el CAP provisional es preveu fer 7 consultoris i
la resta d’instal.lacions necessàries, i suposa que estarà en funcionament
durant 2 anys i tindrà la qualitat exigida. S’està ja contractant metges i
personal i es preveu invertir més de 400.000 €.
Finalitza felicitant a tots perquè cadascú ha fet la seva feina.
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Dóna les dades sobre el servei d’aquest últim any al CAP actual, dient que
les urgències no han pujat gaire i que l’assistència hospitalària ha baixat
una mica.
Felicita la població de Lloret perquè aquestes dades demostren que tenen
una bona educació sanitària. Espera haver informat suficientment.
De nou, intervé la Sra. Echegoyen dient que entrarà més mocions, perquè
ja veu que és la millor manera de tenir més i millor informació. Ho faran
altres vegades.
En aquest tema hem de ser eficaços i l’entesa entre les administracions ha
d’ésser la millor possible. Estan contents i confien que sigui una realitat com
més aviat millor. Això la fa feliç. Estan satisfets que aquests temes vagin
per aquest tarannà.
Gràcies per la seva informació i confien que aquest CAP sigui una realitat a
finals d’octubre.
Novament, intervé el Sr. Coloma dient que la moció és continuació del punt
anterior i que felicita tant l’Ajuntament com la Conselleria.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Joaquim Teixidor dient que creu que
l’alcaldia ha donat tota mena d’explicacions i que està content que tots ens
alegrem i que la Consellera Geli hagi estat amb nosaltres en aquest tema.
Contesta la Sra. Echegoyen dient que, malgrat sigui de forma testimonial,
vol que es voti la moció.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient a la Sra. Echegoyen que
sempre té obertes les portes del seu despatx. Respecte la moció, entén que
arriba tard i que continuarà donant tota la informació que tingui.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
El creixement de població a Lloret durant els darrers anys és tan
accelerat que els serveis se sobresaturen i no poden oferir la rapidesa
i la qualitat que seria desitjable.
Dintre d’aquests serveis els serveis sanitaris i assistencials tenen
prioritat i podem afirmar que estan saturats a pesar dels esforços
dels professionals. Així ho han manifestat els ciutadans de Lloret tant
en la seva condició d’usuaris com en la condició de demandants del
mateixos serveis (empresaris d’hostaleria, agències de viatges, etc.).
Amb ocasió de la visita de la Consellera de Salut Marina Geli al C.A.P.
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de Lloret durant el mes de Setembre de l’any passat per fer la
valoració dels serveis de salut durant l’estiu ja es va parlar de la
urgència per a construir nous centres de salut a Lloret. En aquells
moment la consellera va fer palesa la seva preocupació i va anunciar
que a Lloret s’havia de fer una inversió de futur. S’havia de pensar
en serveis per a 50.000 persones que és la xifra que nosaltres
acostumem a utilitzar com a mitjana de població durant tot l’any,
tretes les puntes de l’estiu. Es a dir que s’havia de pensar en la
construcció d’un Centre de Salut a la Zona del Rieral i d’un altre
Centre de Salut a la zona de Fenals –Sta Clotilde
L’Ajuntament va cedir els terrenys per fer el CAP del RIERAL al ple
d’Octubre de l’any 2005 i l’expedient segueix el seu curs.
De manera més immediata però i davant de la preocupació que es
detecta en diversos sectors de la població pel tema sanitari, la
Consellera de Salut Marina Geli i el Delegat Territorial de Sanitat a
Girona, Dr. Ferran Cordon, en la seva visita a la població el dia 15
d’aquest mes de Juny van assegurar tant a l’Associació de Veïns de
Fenals-Sta. Clotilde com a una representació del sector d’hostaleria i
d’agències de viatges, que el Centre de Salut de Fenals-Sta. Clotilde
podria ser una realitat, encara que amb instal·lacions provisionals,
en dos
mesos si els terrenys es poguéssin posar a la seva
disposició.
Així doncs, tenint en compte que l’Ajuntament disposa de dos
parcel·les a la zona de Fenals – Sta. Clotilde amb la qualificació
d’equipaments, el Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya davant
la possibilitat de millorar l’assistència sanitària a la nostra població en
un curt espai de temps i coneixent que l’Ajuntament te parcel·les
d’equipaments a la zona abans citada, presenta al Ple de
l’Ajuntament la següent moció:
PRIMER.- Ratificar que es posi a disposició de la Conselleria de Salut
de la Generalitat terrenys per a poder instal·lar el Centre de Salut a
Fenals de manera immediata.
SEGON.- Ratificar que si no fos possible la cessió de terrenys, que es
faci una cessió d’ús per tal d’ubicar el Centre de Salut
provisionalment, mentre no es pugui dotar la zona de Fenals del
Centre de Salut definitiu.
7.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DELPRESSUPOST
GENERAL I SITUACIÓ DE TRESORERIA DEL PRIMER SEMESTRE DE
2006.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna
lectura a la proposta, així com a les dades de més interès de l’estat
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d’execució del pressupost general i de la situació de tresoreria del primer
semestre, tant de la pròpia Corporació com de l’Organisme Autònom
Serveis de Comunicació, així com de la Societat Anònima Municipal Lloret
Futur.
El que hem de dir en aquesta ocasió és molt similar al d’altres anys, és a
dir, s’ha de fer un esforç de contenció i citant algunes partides hem de
veure que, amb preocupació, la pujada de l’enllumenat públic. També està
bastant malament les activitats diverses.
Finalitza donant les dades de tresoreria, tant de l’Ajuntament com de
l’organisme autònom i de la societat anònima.
Sense més deliberació, i per 12 vots favorables dels regidors presents de
CIU, PP i ERC, i 8 abstencions dels regidors de PSC-PM i ICV-EUIA, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
Sense més deliberació, l’Ajuntament es dóna per assabentat del següent
acord:
Aquesta Alcaldia-Presidència, donant compliment amb el que disposa
la base 17ª d’execució del pressupost, relativa al control i fiscalització
pressupostaris i comptable, que en el punt 2.6 estableix que per
conducte de la Presidència es remetrà al Ple de la Corporació els
mesos de juliol i febrer, informació de l’execució del pressupostos i
moviment de tresoreria per operacions pressupostàries independents
i auxiliars del pressupost, d’acord amb el que disposa l’article 207 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, Text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, corresponent al primer semestre de 2006 que
inclou:
Pressupost de la pròpia Corporació
Pressupost de l’organisme Autònom Serveis de Comunicació
Societat Anònima Municipal Lloret Futur.
8.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA D’ACCESSIBILITAT A LA VIA
PÚBLICA
Per la Presidència es dóna la paraula al Sr. Josep Teixidor dient que aquest
pla és ambiciós i que ja s’han fet molts treballs en aquesta línia. Però
aquest és un pla viu, que no s’ha d’aturar en cap moment. Entén que ha de
ser un referent per aconseguir un model de turisme accessible, i redundarà
en la qualitat de vida tant de visitants com dels nostres ciutadans. Ja s’està
treballant en altres projectes que van en aquesta mateixa línia.
Un d’ells és fer una piscina accessible dintre del mar. Aquest projecte ha
estat ben rebut per Costes i hi treballen l’Institut Goodman i l’Associació
Mifas. Es un tema en el que Lloret serà pioner.
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Hem de seguir millorant i comenta també que en aquesta mateixa línia
s’està creant un jardí dels olors, que servirà als cecs per reconèixer les
plantes i que la informació, a part de la forma habitual, es posarà també en
“brailey”.
Intervé el Sr. Coloma dient que estan a favor d’aquesta proposta i que és
bo que hagi una normativa d’accessibilitat. També es pot aplicar a altres
temes, i entén que s’hauria de fer un pla per arranjar llosetes de diferents
voreres. Així, al mateix temps de millorar la imatge, evitaríem accidents.
Entén que s’ha de planificar l’arranjament dels carrers.
Seguidament, pren la paraula la Sra. Santamaria dient que ells també ho
aprovaran i estan d’acord.
Vol aprofitar per dir que en el carrer Torrentó la paret que s’ha fet per
protegir l’obra que hi ha allà ha envaït part de la vorera, amb la qual cosa
no deixa espai per cadires de rodes o cotxets de nens. Demana que es doni
alguna solució a aquest tema.
Seguidament, intervé la Sra. Echegoyen dient que evidentment aquest
projecte ha de ser viu i ambiciós, i ha de servir per millorar els nostres vials
i la qualitat de vida dels usuaris. Per això estan d’acord i ells faran
aportacions a mida que s’avanci en els projectes i execució d’aquest pla.
Contesta el Sr. Josep Teixidor que és cert que les llosetes ens causen molts
problemes, i per això estem prioritzant aquest tema i buscant solucions que
potser hagin de ser provisionals.
En aquest pla no es parla de les obres però si que es fa en l’ordenança
d’edificis, i s’han fet intents per solucionar aquest problema i no tots han
estat positius.
Hi ha voluntat de fer complir el que diu l’ordenança d’edificació, i en el cas
que ha dit la Sra. Santamaria es farà una crida al constructor perquè
solucioni el tema en la mida del possible. Anuncia que s’està treballant en
un reglament més explícit.
De nou, pren la paraula la Sra. Santamaria dient que s’hauria de prendre
alguna mesura perquè el tema és perillós, responent el Sr. Josep Teixidor
que s’intentarà fer complir la normativa.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
FETS:
1.- El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 23 de febrer de
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2006 disposà:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Accessibilitat a la Via Pública,
d’iniciativa municipal.
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de
trenta dies amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial
de la província, Diari Oficial de la Generalitat, mitjà de comunicació
escrita diària i Tauler d'Anuncis de la Corporació.
2.- L’expedient ha romàs a informació pública pel termini de trenta
dies amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
província núm. 62, de data 29 de març de 2006, Diari Oficial de la
Generalitat núm. 4593, de 15 de març de 2006, diari d’àmbit gironí
“El Punt” de data 2 de març de 2006 i Tauler d'Anuncis de la
Corporació.
3.- Durant el termini d'informació al públic no s'han presentat
al·legacions, tal i com es desprèn de la certificació que consta a
l'expedient administratiu tramès a aquests efectes.
FONAMENTS DE DRET:
S’apliquen a aquest expedient els arts. 52 i 66 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i el títol 1 de del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret
179/1995, de 13 de juny
El Ple de la Corporació adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar definitivament el Pla d’Accessibilitat a la Via Pública,
d’iniciativa municipal.
Segon.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
província, Diari Oficial de la Generalitat, mitjà de comunicació escrita
diària i Tauler d'Anuncis de la Corporació.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
No se n’ha presentat cap.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de
l'Alcaldia des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap
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mena:
Decrets dictats per l’Alcalde-President:
-

Mes de maig: Núm. 349 de data 02/05/06 fins al núm. 432 de
data 31/05/06.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de maig: Núm. 663 de data 02/05/06 fins al núm. 884 de
data 30/05/06.

• DONAR COMPTE ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL.
El Sr. Alcalde dóna compte del següent acord de la Junta de Govern Local
de data 15/06/2006, sense que es registrin observacions de cap mena:
Des de la última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat
diversos acords dels quals el Ple n’ha de tenir coneixement. Aquests
acords són els següents:
DONAR COMPTE
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 15/06/2006.
23.35.- NOMENAMENT FUNCIONARI INTERI FINS RESOLUCIÓ
DEL PROCÉS DE SELECCIÓ D'ACORD AMB L'ART. 98 DEL
DECRET 214/1990, DE 30 DE JULIOL - EXP. 77-2006-DIVVACANT-JUBIL
REF EXP.: 77-2006-DIV-VACANT-JUBIL
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de maig
d’enguany, pel qual es concedí la jubilació voluntària anticipada, amb
efectes el dia 1 de juny de 2006, al funcionari d’aquest Ajuntament,
Sr. Jordi Peiris Sala, adscrit a Serveis Econòmics, amb categoria
d’Administratiu (Cat. C).
Atès que, per necessitats del servei, és necessari cobrir l’esmentada
plaça el més aviat possible, sense poder esperar a la resolució de la
convocatòria del procés de selecció, que s’iniciarà en breu, i que
s’instrumentarà i finalitzarà de forma adient en els propers mesos.
Atès el que disposen els arts. 94.1, 94.4 i 98 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de
les Entitats Locals i la resta de disposicions vigents en la matèria.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
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PRIMER. Nomenar funcionari interí d’aquest Ajuntament, amb
categoria d’Administratiu d’Administració General (Cat. C), amb
efectes del proper dia 1 de juliol de 2006 i fins que es resolgui el
procés de selecció de la plaça abans esmentada, el senyor RAFEL
GISPERT TAPIAS.
SEGON. En compliment d’allò que disposa l’ art. 94.3 del decret
214/1990, de 30 de juliol, s’ haurà de donar publicitat d’aquests
nomenaments mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. D’aquest acord se’n donarà trasllat a l’interessat, al Cap del
Servei afectat i als Serveis Municipals corresponents, als efectes
procedents.
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió
que es celebri, d’acord amb el que estableix l’art. 94.3 i 98.1.
• PRECS.
• PREGUNTES.
Prec presentat per la Sra. Santamaria, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
Que es col.loquin cartells de “prohibit jugar a pilota” a la Plaça del
Mn. Pere Torrent.
Que es netegi i s’enjardini una part i s’arreglin els desperfectes de la
tanca del parc infantil de la Plaça Melcior Montero.
Que a les zones dels parcs infantils de les places del barri del Molí,
se’ls doni el mateix tractament que el que s’ha aplicat a la Plaça del
Dr. Adler.
Continua dient, pel que fa al primer prec, que l’altre dia uns joves van
descollar un banc per fer-lo servir de porteria. Pel que fa a la Pl. Melcior
Montero, diu que és necessari fer-ho perquè els gossos entren dintre el parc
infantil. Per últim, diu que els veïns del barri del Molí sol.liciten que es doni
el mateix tractament que la plaça Dr. Adler, és a dir, posar terra de cautxú
perquè és més fàcil de netejar.
Contesta el Sr. Josep Teixidor, pel que fa al tema del cartell de la Plaça Pere
Torrent, que es posaran, i així els veïns tindran més moral per fer-ho
complir.
Pel que fa a la Plaça Melcior Montero, les plantes s’han posat diverses
vegades, però algú es dedica a treure-les. És una plaça amb un disseny
molt maco però és petita. S’han fet diversos intents però no ens n’hem
sortit.
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Hem disminuït el verd a terra posant més verd en horitzontal. Donat que
han trencat vàries vegades la porta de la tanca i que la última vegada la
van robar, en posaran una de més segura.
Per últim, respecte als parcs infantils del barri del Molí, les zones de jocs
infantils s’estan adequant a la normativa en curs, i ha de dir que aquestes
zones, si la terra és de sorra tenen més seguretat (així s’ha dit en un curs al
que ha assistit i segurament constarà en les normatives que s’aprovin). Per
tant, el més adequat és el de sorra, si bé cautxú és més estètic però no és
obligatori.
A la plaça de les Regions (que s’ha ampliat i millorat) és de sorra i a la plaça
dels Drets Humans el terra serà de cautxú. No li consta que els veïns
s’hagin queixat i, en tot cas, no són veïns de segona.
Prec presentat per la Sra. Santamaria, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
Que havent rebut moltíssimes queixes de molts veïns de la nostra
població en relació als crits dels turistes, sobretot a la nit, i veient que
cada estiu és pitjor i que l’equip de govern no fa res per evitar-ho,
preguem es prenguin mesures.
Continua dient que a l’article 98 de l’ordenança de la via pública (al qual
dóna lectura), limita els grups a un màxim de 20 persones. Això no es
compleix i es produeixen autèntics col·lapses al carrer. Això, sobretot, passa
de nit i els veïns estan cansats. La gent es queda fora els establiments i
consumeixen a l’exterior. Si es respectés l’aforament les consumicions
serien dintre i no es molestaria. Va parlar amb el president del gremi
d’hotelers i li va dir que no es podia fer res amb la gent que fa sorolls des
dels hotels.
Com que ella va a peu, contacte amb molta gent, i li pregunten on viuen els
regidors de l’equip de govern. Volen convidar a l’alcalde a viure en aquella
zona, fins i tot volien posar pancartes dirigies al Sr. Alcalde amb l’eslògan
“aquí no hay quien viva”.
També es queixen els veïns que no es veu policia al carrer. Pensen que amb
els 100.000 € que Lloret Turisme va pagar al Sr. Ronaldinho, es podien
tenir 3 policies més al carrer, i estarien més ven utilitzats que no pagar a
aquest senyor.
Contesta el Sr. Riera que comparteix amb la Sra. Santamaria que el tema
dels crits és un dels problemes principals de Lloret i que és de sempre. En
aquest tema, per part de la policia es fa un treball continuat i constant, i
s’intenta millorar en tot moment. Per això, estem treballant en la formació
de guies d’agències de viatges perquè expliquin als joves les normes de
comportament a Lloret. Amb sorpresa, han vist que les agències tenen un
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profund desconeixement sobre Lloret, i en aquest curs es vol implicar-los.
Es cert que els grups són problemàtics (part-tours), però aquest tema està
millorant respecte a altres anys (abans anaven amb samarretes, megàfons i
xiulets). S’han comprat dos quads per poder patrullar les platges i també
s’han editat díptics informatius sobre normes de comportament. Així
mateix, els Mossos d’Esquadra patrullen els carrers i s’ha creat una unitat
especialitzada que actua en els hotels per evitar robatoris.
Es fa un seguiment dels locals que incompleixen les normatives. S’han fet
cartes als hotelers que tenen problemes de sorolls de clients. S’ha
aconseguit que els Mossos patrullin amb motos petites, i s’ha creat un grup
denominat “delinqüencial estacional” per petits delictes, format per 20
agents que actuen uniformats i de paisà, i que ho fan a les hores puntes.
Totes aquestes actuacions tenen com a objectiu que a llarg termini Lloret es
conegui com a “Vila esportiva” i “Vila cultural”, i con com les campanyes
que es van fer en el seu temps, sobre que tot valia a Lloret.
Torna a intervenir la Sra. Santamaria demanant al Sr. Riera que li doni la
llista del que ha llegit per escrit, ja que sembla que vivim en un Lloret
diferent i en tema de les campanyes per ell citades no era de l’Ajuntament
de Lloret sinó del sector de la nit.
Prec presentat per la Sra. Santamaria, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
Que s’instal.lin aparcaments per a bicicletes a tots els barris i al
centre de la població, per tal d’evitar que es deixin “lligades” als pals
de la llum i envaeixin les voreres amb el conseqüent impediment per
les persones que hi caminen.
Contesta el Sr. Josep Teixidor que hi ha molts aparcaments de bicicletes i, a
més, s’ha posat carril-bici sempre que s’ha pogut. Si se’n necessiten més ja
es faran, i es posaran als punts claus; així mateix, s’estan estudiant nous
models.
Prec presentat per la Sra. Santamaria, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
Que havent rebut moltes queixes sobre la neteja dels carrers, es
procuri que la resta d’estiu estiguin més nets.
Continua dient que hi ha alguns carrers que estan molt nets i es netegen
sovint, però altres no es netegen.
Contesta el Sr. Alcalde que en l’enquesta que s’ha fet perquè la gent valori
els punts forts i febles de Lloret, el de la neteja és el segon millor valorat.
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S’ha realitzat un gran esforç, si bé, evidentment, queda molt camí per
recórrer. Però el tenir-ho sempre net implicaria en alguns llocs una
presència permanent d’operaris. Ja sap que hi ha punts foscos.
També la ciutadania de Lloret ho sap.
Abans, els ciutadans de Lloret érem més tolerables amb el turisme, per la
necessitat que teníem d’ells; això és normal. Ara no ho som tant. De totes
maneres, l’obligació és millorar-ho.
En aquesta mateixa enquesta
l’aparcament i la mobilitat viària.

els

punts

més

febles era

el

soroll,

Hem de fer un esforç en tots aquests temes i amb el temps anar millorant.
Espera que els temes de vialitat es vagin arranjant a mida que es
desenvolupi el POUM.
Respecte als part-tours s’està treballant però no és fàcil transformar-ho.
Coneix el tema directament i confia que tots tinguin la voluntat de canvi que
tenim nosaltres.
Prec presentat per la Sra. Santamaria, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
Preguem se’ns informi què ha passat amb els “informadors d’oci”.
Continua dient que si s’han tret per les queixes de les discoteques, doncs
semblava que els molestaven.
Contesta la Sra. Gallart que els informadors d’oci que havien de donar
informació sobre les alternatives d’oci, no van complir les expectatives i es
van convertir en informadors turístics. Però per això ja tenim 4 llocs.
Per això, s’han suprimit i els diners es dedicaran a un projecte lúdic a la
platja, donada la gran afluència de gent que hi ha. Es tractaria de crear un
club de platja que també tingués biblioteca, i que també tingui un espai
esportiu per esports com el bolei o el futbol platja, inclosos els monitors.
Dóna lectura a una informació sobre esport que es realitza als matins, i creu
que d’aquesta forma estem creant una alternativa amb oci saludable.
Prec presentat per la Sra. Santamaria, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
Que es retiri del display de Lloret Turisme una fotografia dels Jardins
de Santa Clotilde per no correspondre a l’actualitat.
Continua dient que en la foto surt la famosa escalinata dels xiprers que ara
no hi és, per tant, seria enganyar a la gent.
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Contesta la Sra. Gallart que és una foto del CD, no un display. Formava part
de l’arxiu fotogràfic, que tenien ja des de fa 2 anys i que es facilitava a la
gent.
Naturalment, es faran ara noves fotos ja que lluiran més ara que les que
havia abans.
Prec presentat per la Sra. Echegoyen, en representació del grup municipal
de PSC-PM:
Que es prenguin amb urgència les mesures de salut pública als punts
del casc antic que es documenten:
- c/ Castell
- c/ Repartidor Sant Isidre cantonada c/ Migdia
- c/ Camí de les Cabres
Continua dient que es tracta d’un perímetre molt concret i que els veïns
estan preocupats.
Contesta el Sr. Josep Teixidor que s’avisarà a l’empresa concessionària que
lamentablement és un tema amb el que no es podrà acabar, però al menys
es farà una actuació en les zones que han comentat.
Prec presentat per la Sra. Echegoyen, en representació del grup municipal
de PSC-PM:
Que s’arregli la tanca que envolta les obres de l’edifici sociocultural de
la Plaça Pere Torrent.
Continua dient que s’ha convertit en un abocador incontrolat, i suggereix
que es posi alguna cosa, com una pantalla o una pancarta anunciant els
Special Olympics. També ha de dir que l’adhesiu de la paraula “lleure” ha
tornat a desenganxar-se.
Contesta la Sra. Bertran que ja s’ha contactat amb l’empresa adjudicatària
perquè posi tanques.
Intervé, també, el Sr. Alcalde dient que es començarà ara a fer treballs
preparatoris en aquesta obra, però que no siguin productors de sorolls, i
està previst que de cara a setembre s’iniciïn les obres de l’edifici
sociocultural.
Es dirigeix a tots els ciutadans per desitjar-los bona festa major i una bona
diada de Santa Cristina. Demana als comerciants que tanquin els seus
establiments i a tots gaudir de les festes, i desitja una bona temporada
turística.

35

I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
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