ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 12/06
Dia: 28 de novembre de 2006
Sessió: ordinària
Horari: de 20 a 22’20 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
Josep Blanch Soler
Lluïsa Parrilla Alcalde
Darwin Austrich Martell
Susana Yerro Heras
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
S’han excusat d’assistir-hi:
Lucia Echegoyen Lerga
Josep Bernat Pané
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (26/10/2006).
Tot seguit, s'examina l'esborrany de l'acta de la sessió anterior la qual,
trobada conforme, és aprovada 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:
•

26 d’octubre: Inici d’enderroc de la Plaça de Braus. Assistència a
l’inici d’enderroc i atenció a mitjans, juntament amb diversos regidors
de l’equip de govern. Atenció als mitjans de comunicació

•

27 d’octubre: Inauguració de les Jornades de l’Associació Turística
d’Apartaments, que es va celebrar a l’Hotel Rigat Park.

•

27 d’octubre: Inauguració, juntament amb el regidor de comerç i
consum, Victor Llasera, de la Fira nupcial UN I UN.

•

28 d’octubre: Assistència al sopar amb motiu del Rotary club, al qual
també hi va assistir la Sra. Marta Ferrussola.

•

4 de novembre: Assistència juntament amb altres regidors de la
corporació al Sopar a la Casa de Cúllar que va tenir lloc a l’Hotel
Samba, així com a tots els actes.

•

7 novembre: Presidència a la reunió de la Direcció Operativa de Lloret
Turisme.

•

10 de novembre: Presidència del Pregó de Sant Romà, juntament
amb tots els membres de la corporació. Enguany el pregó inici de la
festa major d’hivern ha anat a càrrec de Eloi Collell, i Francesc
Martínez de Foix, autèntics pilars dels Jocs Special Olympics Lloret de
Mar 2006.

•

10 de novembre: Assistència a la Sopa de l’Àvia, juntament amb
d’altres regidors municipals, que ofereix el Casal de la Gent Gran.

•

11 de novembre: Assistència a l’arrossada popular de la Penya Blanc
Blava de Lloret.

•

12 de novembre: XXVII Marxa Popular a Sant Pere del Bosc.

•

14 de novembre: Rebuda i salutació a la representació de les
puntaires.

•

14 de novembre: Assistència al dinar homenatge a la Gent Gran que
ofereix l’ajuntament a l’Hotel Olympic.

•

14 de novembre: Assistència a la Comissió de Govern al Consorci
Girona Costa Brava.
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•

14 de novembre: Inauguració exposició de fotografies dels Special
Olympics Lloret 2006 a la Sala Marina de l’Ajuntament, amb
l’assitència del Sr. Francesc Martínez de Foix.

•

14 de novembre: Fil directe amb l’alcalde, al canal català de la Selva.

•

16 de novembre: Inauguració de la nova botiga de l’Espanyol a Lloret
de Mar, i a l’acte de constitució de la Fundació en acció per Girona,
juntament amb el sr. Antoni Giralt, president de la Penya Blanc i
Blava de Lloret, i el Sr. Antoni Fernàndez Teixidó, vicepresident
executiu de la Fundació Privada RCD Espanyol.

•

16 de novembre: Assistència a la mostra gastronòmica que ofereix el
restaurant Mas Romeu, dedicades a la cuina gironina amb motiu de la
celebració del seu 25è aniversari.

•

18 de novembre: Assistència, juntament amb altres membres de la
corporació, al concert d’Alex Ubago al Pavelló municipal d’esports, i
seguidament a l’acte de la salseta del poble sec al Revolution.

•

21 de novembre: Dinar a L’Escola d’Hostaleria de Sant Pol, amb
motiu del seu 40è aniversari.

•

21 de novembre: Assistència a la presentació del llibre “El Ruc
Vermell” de Ramon Blanch, i presentat per Joan Domènech.

•

21 de novembre: assistència, juntament amb altres membres de la
corporació a la trobada del Club d’Economia, que va comptar amb
l’assistència del director gral del joc i l’espectacle, Xavier Guitart i
dels membres de la societat Gran Casino Costa Brava, guanyadors de
la 4ª llicència de Casino a Catalunya.

•

23 de novembre: Visita d’obres a la nova llar d’infants “Els Pops”
juntament amb el regidor d’ensenyament, Francesc Oliva, per tal de
comprovar l’estat per la correcta obertura el passat dilluns 27 de
novembre.

•

25 de novembre: Assistència a l’acte d’inauguració de l’àncora
romana amb motiu dels Special Olympics al Passeig verdaguer i
entrega de plaques d’agraïment per la tasca realitzada. En aquest
acte van assistir Francesc Martínez de Foix, i Eloi Collell, pilars dels
special olympics lloret 2006. Així mateix volem recordar els
agraïments a la feina feta tant en l’àncora com en la restauració de la
barca a: Agustí Blanch el qual s’ha encarregat del disseny; Antoni
Sagaró, mestre d’aixa; Romà Jordi, qui s’ha encarregat de la fusteria,
en Martí Delós “pegasus”, que ha ajudat fortament en el procés de
restauració de la barca, i a promocions Euros, per haver-se fet càrrec
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del cost de part de la fusta, i haver cedit un espai per a la restauració
de la barca.
•

25 de novembre: Assistència a la lectura del manifest amb motiu del
Dia Mundial contra la Violència a les Dones.

•

25 de novembre: Assistència a la presentació del llibre “Lloret Mil
anys” del nostre company i amic, Carles Arbó al Casal de l’Obrera.

•

26 de novembre: Assistència a la presentació del Futbol Base del
Club Futbol Lloret i de la Penya Barcelonista de Lloret. Posteriorment
assistència a las migas granadinas ofertes per la Casa de Cúllar.

•

25 i 26 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors de
la corporació al a Fira medieval i als diversos actes organitzats amb
motiu d’aquesta.

•

27 de novembre: Visita d’obres, juntament amb la regidora de
cultura, a Can Garriga.

•

27 de novembre: Assistència a la Jornada sobre la Conciliació de la
vida laboral i família, organitzada per el Consell Comarcal de la selva i
Equal, juntament amb la regidoria de turisme. La Jornada va comptar
amb l’assistència d’empresaris i caps de recursos Humans d’empreses
lloretenques.

3.- RENÚNCIA DEDICACIÓ EXCLUSIVA i MODIFICACIÓ PROPOSTA
INDEMNITZACIONS i ASSIGNACIONS ALS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls que dóna
lectura a la proposta.
Intervé el Sr. Coloma felicitant, en primer lloc, al Sr. Crespo per al seu
càrrec de Diputat al Parlament, i diu que avui és un tràmit obligat perquè
passa a tenir un altre sou públic i entén que es faci una assignació per la
Presidència dels Plens.
Pertoca al Sr. Alcalde valorar si seguir o no en la dedicació exclusiva.
Evidentment, no és ni el primer ni l’últim alcalde que és també diputat.
Confia que aquesta decisió no afecti la seva plena dedicació a l’Ajuntament,
doncs Lloret no necessita menys.
Pren la paraula la Sra. Santamaria demanant al Sr. Crespo que aquest nou
càrrec no li tregui temps de la seva dedicació a Lloret, perquè aquest la
mereix i l’exigeix. Per tant, ja li sembla bé la renúncia de la dedicació
exclusiva, sempre que no perjudiqui a l’Ajuntament.
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Seguidament, intervé el Sr. Joaquim Teixidor felicitant el Sr. Alcalde pel seu
càrrec de Diputat. No és el primer alcalde que està al Parlament, són molts,
i li desitja molta sort també en aquesta tasca. Està segur que continuarà
amb la mateixa dedicació a Lloret.
A continuació, pren la paraula la Sra. Parrilla felicitant el Sr. Alcalde pel
càrrec i desitjant-li sort i encert.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde agraint, en primer lloc, les
felicitacions de la resta de grups, i dient que la seva dedicació a Lloret
encara serà major. La seva presència al Parlament li permetrà tenir
relacions i trobades que facilitaran les seves funcions com Alcalde.
Continuarà treballant de forma ferma en defensa dels interessos de Lloret i
creu que des d’aquest nou càrrec encara podrà treballar millor.
Pensa que és una oportunitat també per a Lloret i que l’han d’aprofitar, i
està segur que podrà recavar més recolzament per tots els projectes que
tenim engegats amb la relació personal amb els diputats dels diferents
partits polítics. Per tant, no té cap dubte que encara podrà treballar de
forma més ferma pels interessos de Lloret.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 11/07/2003, va aprovar la
dedicació exclusiva de l’Alcaldia-Presidència, aprovant-se així mateix
la corresponent retribució anual vinculada al desenvolupament del
càrrec en qüestió amb règim de dedicació exclusiva.
Vist que aquesta Alcaldia va acceptar desenvolupar la seva tasca
d’Alcalde-President en règim de dedicació exclusiva mitjançant escrit
registrat d’entrada a l’Ajuntament en data 14/07/2003.
Vist l’escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament en
21/11/2006 per l’Alcalde Sr. Xavier Crespo i Llobet, a través del
comunica la seva voluntat de deixar de realitzar la seva tasca
Alcalde-President en règim de dedicació exclusiva a partir del dia
desembre d’enguany.

data
qual
com
1 de

Atès, el que disposen els articles 75 de la Llei 7/85; 151 de la Llei
8/87 de Catalunya; 166 del RDL 2/2003, de 28 d’abril, i 13 i ss. del
ROF.
El Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
PRIMER.- Acceptar la petició del Sr. XAVIER CRESPO i LLOBET, de
deixar de realitzar, a partir del dia 1 de desembre de 2006, la seva
tasca d’Alcalde-President en règim de dedicació exclusiva, passant a
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dur-la a terme a partir de l’esmentada data sense dedicació exclusiva
ni parcial, la qual cosa implicarà la pèrdua de la retribució que ha
vingut percebent per aquest concepte.
SEGON.- Modificar el punt “SEGON” de la proposta núm. 7 del Ple de
data
11/07/2003,
anomenada
“PROPOSTA
SOBRE
INDEMNITZACIONS i ASSIGNACIONS ALS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ”, afegint a l’apartat A) (Assistències a les sessions del
Ple que es celebrin en el període d’un mes), un nou paràgraf amb el
següent text:
. Per Alcaldia-Presidència

904

€.

TERCER.- Notificar el present acord a l’interessat, així com a
Secretaria , Intervenció i Tresoreria Municipals, als efectes adients.
4.- AMPLIACIO DEL CONTRACTE DE GESTIO DEL SERVEI DE
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES, RECOLLIDA SELECTIVA, NETEJA
VIÀRIA, NETEJA DE PARCS, MANTENIMENT DE PARCS INFANTILS I
GESTIÓ DE L’ABOCADOR.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Josep Teixidor i
manifesta que l’ampliació que es proposa és per millorar el servei i l’eficàcia
dels mitjans existents. Aquestes ampliacions són les següents:
-

-

A fi de fer possible la recollida de totes les illes verdes soterrades que
s’estan instal.lant al casc urbà, cal la instal.lació d’una grua en un
dels camions recol.lectors per poder fer compatible en un mateix
recorregut la recollida de la fracció rebuig de contenidors de
superfície amb els contenidors soterrats.
A la Urbanització Solterra, és el mateix servei que s’estava fent ja
però ara l’ha recepcionat l’Ajuntament.
La millora del servei de neteja en temporada alta, fa que s’ampliï el
servei de neteja a un equip de tarda per normalitzar un servei que
s’està fent des de fa anys amb hores extres.
El creixement de la població i la necessitat de millorar la recollida
selectiva, fa necessari augmentar el servei de recollida. Donat que el
camió pot treballar més hores si es disposa d’un nou conductor,
proposen la contractació d’un nou conductor per treure el màxim
rendiment dels vehicles disponibles.

Intervé el Sr. Coloma dient que estan d’acord amb la proposta, si bé
respecte al servei de neteja en temporada alta, no li queda clar si és el
mateix servei que es donava abans o si ara s’amplia. Diu això perquè abans
el cost era de 40.000 € i ara és de 72.000 €. Confia que amb aquesta
ampliació es vegi la millora al carrer.
Insisteix, com ja ha dit altres vegades, que per part de l’Ajuntament
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s’hauria de portar un estricte control d’aquesta concessió i, per tant, pensa
que s’hauria de crear la figura del controlador de la concessió en els
pressupostos, i dintre del departament de Medi Ambient.
Lloret necessita que estigui net, i per això hem de fer tots els esforços
possibles. Evidentment, una part important d’aquests esforços és lluitar
contra l’incivisme, ja que tots gaudim de la ciutat i del seu estat.
Pren la paraula la Sra. Santamaria dient que és lògic que hagi ampliacions,
doncs estem creixent. Les urbanitzacions cada dia demanen més serveis i
s’han d’atendre.
Li ha cridat l’atenció el fet que es digués que es feia reforç de les tardes
perquè d’aquesta manera es deixaven de fer hores extres. La veritat és que
els sorprèn que es digui això, però ells ja estan d’acord en que es contracti
més personal en substitució d’hores extres. En definitiva, l’ampliació li
sembla necessària.
Contesta el Sr. Josep Teixidor dient que realment hi ha una ampliació del
servei, ja que passa de 4 a 7 hores i, per tant, donat el cost és més rendible
fer-ho d’aquesta manera que no per hores extres. També era un objectiu de
tots eliminar les hores extres, tant per millorar la vida laboral dels
treballadors com perquè ens estalviem diners.
Hem de donar més serveis, hi ha més gent i, per tant, s’han de posar més
horaris. A més, facilitem el fer-ho d’aquesta manera que es contracti més
personal i conciliem la vida familiar dels que ja hi eren.
Vol fer també una crida al civisme, ja que pels actes d’incivisme la neteja
ens surt més cara a tots. Entén que la responsabilitat de la neteja ens
correspon a tots els ciutadans.
De nou, pren la paraula el Sr. Coloma dient que no li ha respòs a la
pregunta sobre si hauria un controlador municipal de la concessió.
Intervé, seguidament, la Sra. Santamaria dient que potser tocaria fer una
nova campanya perquè la gent col.labori en el tema de la recollida
d’escombraries. Fins i tot es podria fer una campanya porta a porta i no
s’hauria de descartar utilitzar les sancions per fer complir les ordenances.
A continuació, pren la paraula la Sra. Parrilla dient que estan d’acord en
l’ampliació i que entre tots hem d’aconseguir que Lloret estigui el més net
possible. Aquesta no és la primera ni serà la última ampliació, i en moltes
d’elles hem parlat del mateix tema, i és que creiem que és necessària la
figura del controlador de tots aquests serveis que inclou aquesta concessió.
Entenen que aquesta és una figura important i que s’hauria de tenir.
Novament, contesta el Sr. Josep Teixidor dient que estan d’acord i el que
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s’ha de decidir és si és una persona nova o es fa una redistribució de feines
entre el personal que ja tenim.
Ara existeix aquesta figura però forma part de l’empresa, i potser hauríem
de tenir també una que depengués directament de l’Ajuntament.
Campanyes se n’han fet i encara se n’estan fent, però de totes maneres
recull la proposta de la Sra. Santamaria. La veritat és que els veïns que
utilitzen malament el servei de recollida molesten els seus veïns, i farem el
que calgui per intentat un canvi d’actitud. No li agradaria haver de fer-ho
mitjançant l’aplicació de sancions, malgrat que a vegades és l’únic que
funciona i que, per tant, en els casos més recalcitrants potser s’haurà de
fer.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que s’han fet dues bones
propostes.
En aquest moment s’estan fent campanyes a les escoles i als instituts. Ara
l’inspector que depèn de l’empresa fa el control de qualitat dels seus
serveis, i potser si que haurem de tenir un inspector nosaltres que depengui
directament de l’Ajuntament.
Hem de recordar als ciutadans les normes de neteja, perquè la gent amb el
temps s’oblida i es relaxa, i això està passant, per exemple, amb el tema de
recollida de mobles. De totes maneres, confia que tot aquest tema millori
amb la posada en funcionament de la nova deixalleria.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist que en data 06/04/1995 es va adjudicar, previ concurs públic, la
concessió administrativa dels serveis de recollida d’escombraries de
tota mena, neteja viària, neteja de platges, transport i abocament a
l’abocador municipal d’escombraries i legalització i posterior gestió de
l’abocador de runes, a l’empresa SERVEIS INTEGRALS LLORET, S.L.
Vist que, posteriorment, en sessions plenàries de 23/01/1997,
13/07/1997, 18/12/1997, 29/10/1998, 01/03/2000, 26/10/2000,
25/01/2001, 14/03/2002, 27/11/2003, 25/11/2004 i 30/12/2005, es
van prendre diversos acords sobre ampliació de serveis, canvi de
material i obres d’ampliació de l’abocador, etc., relatius a la citada
concessió.
Vist que es tracta d’un servei públic de competència municipal i que,
per tant, l’Ajuntament conserva la potestat de modificar la prestació
del servei, tant en organització com en ampliació de la quantitat i
qualitat dels serveis, mantenint en tot cas l’equilibri financer de la
concessió.
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Vista la petició formulada per l’empresa concessionària GBI SERVEIS,
SA en data 30/10/2006, relativa a la prestació dels serveis de neteja
viària i de recollida selectiva.
Atès que, a l’anterior ampliació, segons acord Plenari de 25/11/2004,
també es va donar-se per assabentat de la fusió de societats, que
comporta la subrogació de GBI SERVEIS, SA en la posició contractual
de SERVEIS INTEGRALS LLORET, SL i en tots els drets i obligacions
dimanants de l’esmentat contracte de gestió del servei públic.
Atès que des de la regidoria corresponent es considera necessari
aprovar l’ampliació proposada a fi i efecte de millorar el esmentats
serveis.
Vistos els informes favorables emesos per la Intervenció Municipal i
els Serveis Tècnics, en dates 16 de novembre i 30 d’octubre de 2006,
respectivament.
Atès, el que determinen els arts. 1.e), 7.a) b) d) i g), 8, 16.11, 43-A6 i B-6, i 44.1 del Plec de Condicions pel qual es regeix la concessió
dels “Serveis de recollida d’escombraries de tota mena, neteja viària,
neteja de platges, transport i abocament del recollit a l’abocador
municipal, gestió d’aquest i legalització i posterior gestió de
l’abocador de runes”.
Atès, l’art. 1.e), 3.IV.d) i g), 4.VII, apartat 11, 11.IV.6) i 11.V.1) del
contracte signat amb el concessionari; i arts. 229, 235.g), 243.1,
244.2.a), 248.a), 249.b) del ROAS.
El Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar l’ampliació del contracte de gestió del servei públic
relatiu a la recollida d’escombraries de tota mena, neteja viària,
neteja de platges, transport i abocament a l’abocador municipal
d’escombraries i legalització i posterior gestió de l’abocador de runes,
del que n’és adjudicatària l’empresa GBI SERVEIS, S.A., segons el
següent detall:
CONCEPTE
Servei de recollida d’escombraries
Adaptació equip recol.lector amb sistema d’elevació
per a contenidors soterrats
Servei de recollida d’escombraries
Ampliació recollida urbanització Solterra
Servei de neteja viària
Ampliació personal de tardes de neteja viària en
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IMPORT €
10.796,32
3.886,45
72.120,87

temporada alta
Servei de recollida selectiva
Ampliació xòfer de 1ª recollida selectiva
TOTAL AMPLIACIO ....................

52.312,23
139.115,87

SEGON.- Notificar aquest acord als representants de GBI SERVEIS,
SA, al departament d’urbanisme, obres, serveis públics i medi
ambient, i a la Intervenció municipal, pel seu coneixement i efectes
escaients.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del document en el
que es reflexi l’ampliació aprovada.
5.- CREACIÓ D’UNA NOVA PLAÇA DE TAXI (LLICÈNCIA NÚM. 41),
CONVOCATÒRIA DEL CONCURS, PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ
URGENT PER A L’ATORGAMENT DE L’ ESMENTADA LLICÈNCIA I
APROVACIÓ
DEL
CORRESPONENT
PLEC
DE
CONDICIONS
ADMINISTRATIVES REGULADOR DEL CONCURS.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Abaurrea dient
que avui proposen a aquest plenari la creació d’una nova plaça de taxi
mitjançant concurs, procediment obert i tramitació urgent, i en
conseqüència
l’aprovació
del
corresponent
plec
de
condicions
administratives regulador del concurs.
Amb data 11 de maig de 2006 es va demanar a l’Ajuntament una llicència
de 7 places en considerar que existia un buit en aquest segment de turisme
familiar al municipi de Lloret.
Amb data 15 de juny de 2006, la Junta de Govern Local va acordar
sol·licitar al Servei Territorial de Girona de la Direcció General de Ports i
Transports de la Generalitat, l’emissió d’un informe en relació a la creació
d’una nova plaça de taxi a Lloret de Mar.
En data 2 de novembre de 2006 es va registrar d’entrada en aquest
Ajuntament l’escrit del cap del Servei Territorial de Girona de la Direcció
General de Ports i Transports de la Generalitat, a través del qual
s’informava favorablement la petició d’aquest Ajuntament.
Les raons que porten a aquest equip de govern a demanar l’aprovació
d’aquesta proposta són en primer lloc la necessitat i una demanda creixent
del sector turístico-familiar. Hem de recordar que fins la primavera d’aquest
any Lloret comptava amb 3 llicències d’aquesta capacitat, molt ben rebudes
en el món del turisme familiar, donat l’estalvi econòmic que això
comportava per a les famílies. així mateix, el creixement demogràfic del
municipi de Lloret de Mar ha comportat la duplicació de la seva població
estable en els darrers deu anys, mentre que el nombre de llicències en
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canvi romania congelat, a excepció de la creació de la llicència de taxi núm.
10 l’any 2004.
Un altre fet que hem tingut en compte ha estat la carència real de taxis en
plena temporada estiuenca, sobretot durant el mes d’agost, circumstància
que ocasiona disfuncions en el servei en determinats dies, especialment en
dissabte.
Així doncs, d’acord amb l’article 10 de l’ordenança municipal reguladora del
servei de taxi a Lloret de Mar, calia també valorar els criteris de:
a) demanda i grau d’oferta del servei de taxi al municipi
b) demanda específica turística en determinats períodes de l’any
c) infraestructures del servei públic de l’àmbit territorial corresponent
vinculades a la sanitat, serveis socials, etc.
d) grau de cobertura mitjançant serveis de transport públic de les
necessitats de mobilitat de la població
Tampoc hem volgut oblidar els paràmetres que han de regir el servei públic
del taxi. La intervenció administrativa fonamentada en la necessària
garantia d’interès públic per l’assoliment d’un nivell òptim de qualitat en la
prestació del servei i d’altra, l’equilibri econòmic de l’activitat i la suficiència
del servei que es concreta en la limitació del nombre d’autoritzacions i
l’establiment de tarifes obligatòries.
Quant als criteris base per a l’adjudicació del plec de condicions hem tingut
en compte l’esperit tant de la Llei 19/2003 del taxi a Catalunya, com
l’Ordenança Reguladora del Servei Autotaxi de Lloret de Mar, en el sentit de
valorar la dedicació anterior com a treballador assalariat en el servei de
taxi, la potenciació de la constitució i el funcionament d’agrupacions de
persones físiques i, en darrer terme, la implantació progressiva
d’innovacions tecnològiques que facin més eficient el servei.
Per totes aquestes raons demanem el vot afirmatiu per aquesta proposta.
Intervé el Sr. Austrich demanant al Sr. Abaurrea que expliqui el perquè Stac
ha fet l’informe negatiu.
Contesta el Sr. Abaurrea que Stac és un sindicat de taxistes, que és
minoritari a Lloret, pensa que sols hi ha 3 o 4 membres, i fins i tot algun
d’ells s’ha manifestat en contra de l’informe negatiu.
L’altra associació, Aetal, que és la majoritària a Lloret, no solament
informen favorablement sinó que va ser demanada per ells. En tot cas,
aquests informes no són vinculants i l’únic vinculant, que és el de la Direcció
General de Transports, és favorable.
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Pensa que l’informe és negatiu per interessos personals d’algun taxista, més
que no pas perquè hi hagi arguments sòlids. De totes maneres, per molt
respectable que sigui un sindicat de Girona, és evident que té més força el
que és majoritari a Lloret, que com ja ha dit abans és el col.lectiu majoritari
i a petició del qual es va iniciar el procediment per a la creació d’aquesta
nova plaça.
De nou, pren la paraula el Sr. Austrich dient que s’alegra de la creació
d’aquesta plaça i del fet que els taxistes continuïn essent sensibles a les
necessitats de Lloret, augmentant els serveis com es fa en aquest cas. Es
un col.lectiu que sempre ha treballat conjuntament amb l’Ajuntament i està
segur que aquesta no serà la última plaça que es creï. Acaba felicitant a tot
el sector.
Novament contesta
que el Sr. Austrich
aprovar la llicència
entitats jurídiques i
d’opinió és positiva.

el Sr. Abaurrea dient que rectificar és de savis, i veu
té una postura diferent a la que va tenir quan es va
n. 10, ja que no estava d’acord amb el tema de les
ara veu que sí que ho està. Pensa que aquest canvi

Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde agraint que tothom estigui d’acord.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès que en data 15 de juny de 2006 la Junta de Govern Local va
prendre l’acord de sol·licitar al Servei Territorial de Girona de la
Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat (Departament
de Política Territorial i Obres Públiques) que emetés informe en
relació a la creació d’una nova plaça de taxi a Lloret de Mar, que
implicava l’ increment del nombre de llicències de taxi en una més,
d’acord amb el que s’exposava i argumentava en la Memòria
justificativa del regidor delegat de transports redactada a tal efecte,
en compliment del precepte fixat a l’article 10 de l’ Ordenança
municipal reguladora del Servei de Taxi a Lloret de Mar.
Atès que en data 02 de Novembre de 2006 es va registrar d’entrada
a l’ Ajuntament l’ escrit del Cap del Servei Territorial de Girona de la
Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat, a través del
qual s’informava favorablement la sol·licitud de l’ Ajuntament de
Lloret de Mar.
Atès allò establert als articles 5.2 i 6.3 de la Llei 19/2003, de 4 de
juliol, del taxi, en relació als criteris que han de prevaler en el
concurs per a l’atorgament de noves llicències i al procediment a
seguir per a la creació d’aquestes.
El Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:

12

PRIMER.- Aprovar la creació d’una nova plaça de taxi ,amb un vehicle
amb capacitat màxima de 7 passatgers (6+ conductor) a Lloret de
Mar, la qual, d’acord amb els arguments exposats en la memòria
justificativa redactada pel Regidor delegat de Transports, se li
assignarà el número 41 i estarà emplaçada al Passeig Agustí Font.
SEGON.- Convocar concurs, procediment obert,tramitació urgent, per
a l’atorgament de la corresponent llicència.
TERCER.- Aprovar el corresponent plec de condicions administratives
regulador del concurs, el qual figura en l’expedient administratiu
corresponent i, d’acord amb el que preceptua 277.1 del DL 2/2003,
sotmetre’l a informació pública durant el termini de 10 dies en el BOP
de Girona i en el DOGC als efectes de presentació de possibles
reclamacions o al·legacions, amb el benentès que si no es produeixen
reclamacions s’entendrà definitivament aprovat.
6.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A DIVERSOS EMPLEATS DE
L’AJUNTAMENT.
Per la Presidència, es dóna la paraula al Sr. Riera que comença dient que el
maig d’enguany es va enviar una carta a tots els treballadors de
l’Ajuntament, a fi de regularitzar el tema de la compatibilitat.
Seguidament, dóna lectura a la part dispositiva de la proposta.
En definitiva, com es pot veure, hi ha algunes –poques- autoritzacions de
compatibilitat d’activitats públiques i algunes més de privades. S’autoritzen
totes, si bé amb les condicions que consten a la proposta i a les que ha
donat lectura.
Intervé el Sr. Coloma dient que ells fan més o menys un any que van
demanar que es fes això i, per tant, els felicita.
Entén que és un pas endavant i que era obligatori fer-ho, ja que era una
mancança. Això fa que l’Ajuntament sigui més transparent. S’han donat
aquestes compatibilitats perquè la llei ho permet i, per tant, no té res a dir
sobre això.
Aquesta actuació permet també fer el control d’aquells que no han demanat
cap compatibilitat, i en cas que hi hagi incompliment obrir el corresponent
expedient.
En definitiva, ens ajuda a tenir un Ajuntament més transparent i, per tant,
el seu vot serà afirmatiu.
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La Sra. Santamaria pren la paraula dient que està d’acord en que s’hagi
demanat la compatibilitat i donar els que l’han demanada.
Contesta el Sr. Riera que, evidentment, es va fer arrel de les peticions que
es van fer al Ple i que aquesta és una obligació del personal, però
considerava que l’Ajuntament havia de facilitar el fer-ho. D’aquesta manera,
ningú pot dir que no ho sabia. La transparència afavorirà a tothom.
De nou pren la paraula el Sr. Coloma dient que l’obligació no solament és
dels treballadors, sinó també de l’Ajuntament bé directa o indirectament.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vistes les sol·licituds d’autorització per compatibilitzar el lloc de
treball amb la realització d’activitats públiques o privades efectuades
per diferents empleats d’aquest Ajuntament, les quals es relacionen a
continuació:
A) Sol·licituds de compatibilitat del lloc de treball amb activitats
públiques:
- La Sra. Fina Vieta i el Sr. Felip Carbonell: sol·liciten la
compatibilitat per a la realització de tasques docents.
- El Sr. Pere Figuereda: sol·licita compatibilitat per a exercir el
càrrec de Jutge de Pau del municipi d’Anglès.
B) Sol·licituds de compatibilitat del lloc de treball amb activitats
privades:
-

La Sra. Odalis Hernández: sol·licita la compatibilitat per prestar
els seus serveis per compte aliè en una empresa privada de
transport.

-

El Sr. Manuel Lobo: sol·licita la compatibilitat per prestar els
seus serveis com a cambrer a l’Hotel Santa Marta.

-

La Sra. Agnès Martí: sol·licita la compatibilitat per fer tasques
de docència a l’Escola privada d’Educació en el Lleure “El
Teler”.

-

La Sra. Francisca Saura: sol·licita la compatibilitat per fer
tasques de neteja a la Farmàcia Perpinyà.

-

El Sr. Miquel Buixeda: sol·licita la compatibilitat per a poder
dedicar-se a una botiga de vins de la seva propietat.
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-

La Sra. Gladys Fernández: sol·licita la compatibilitat per fer
tasques d’administradora d’una societat familiar de seguretat
privada.

-

El Sr. José Luis Díaz, sol·licita compatibilitzar el seu lloc de
treball amb la realització de tasques privades d’enginyer tècnic.

-

El Sr. Juan Palomares, sol·licita la compatibilitat del seu lloc de
treball amb l’activitat privada com a enginyer tècnic.

-

El Sr. Jordi Aulet, sol·licita la compatibilitat per a poder prestar
els seus serveis privadament com a enginyer i també declara
ser membre d’una societat d’enginyeria amb seu a Igualada.

-

La Sra. Eva Tiers, sol·licita la compatibilitat de la seva tasca
pública amb la privada d’arquitectura.

Vist l’informe jurídic emès pel Secretari General i el Tècnic
d’Administració General, en el que s’estudien cadascuna de les
sol.licituds d’acord amb la normativa aplicable en matèria de
incompatibilitats.
El Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
PRIMER. Autoritzar la compatibilitat del seu lloc de treball amb la
realització de les activitats públiques esmentades als empleats
municipals Sra. Fina Vieta Piferrer, Sr. Felip Carbonell Marin i Sr.
Pere Figuereda Cairol, amb les següents condicions:
-

No superar els límits retributius previstos en els articles 5 de la
Llei 21/87 i 7 de la Llei 53/84.

-

Que no es modifiqui la jornada de treball ni l’horari de
l’interessat condicionant l’autorització de compatibilitat a
l’estricte compliment de la jornada i l’horari que corresponen
en el seu lloc de caràcter públic. La declaració de compatibilitat
restarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en
el sector públic o modificació de les condicions de treball.

SEGON. Autoritzar la compatibilitat del seu lloc de treball amb la
realització d’activitats privades als empleats de l’Ajuntament: Srs.
Odalis Hernández Pantoja, Sr. Manuel Lobo Jimenez, Sra. Agnès
Martí Cuadros, Sra. Francisca Saura Burget, Sr. Miquel Buixeda
Lampérez, Sra. Gladys Fernández Estevez,
Sr. José Luis Díaz
Domínguez, Sr. Juan Palomares Alguacil, Sr. Jordi Aulet Corney i la
Sra. Eva Tiers Moreno, amb les següents condicions:
-

Que la suma de jornades de l’activitat pública principal i
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l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de
l’Administració incrementada d’un 50%.
-

Que les activitats privades, per compte propi o sota la
dependència o el servei d’entitats o de particulars, no es
relacionin directament amb les que desenvolupa a
l’Ajuntament de Lloret de Mar.

-

Que no es realitzin activitats privades, incloses les de caràcter
professional, ja sigui pel seu compte o sota dependència o al
servei d’entitats o de particulars, relacionades amb els
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos
darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del lloc de
treball.

-

En relació als empleats als que se’ls ha autoritzat la
compatibilitat per a dur a termes tasques privades d’enginyer
o arquitecte, que ni ells, ni les societats, despatxos
professionals o professionals individuals amb els que
col.laborin, presentin projectes tècnics que hagin de ser
sotmesos a autorització, llicència, permís, ajuda financera o
control de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

-

Que no es pentanyi a consells d’administració o òrgans rectors
d’empreses o entitats privades si l’activitat d’aquestes està
directament relacionada amb les que realitzi en la
dependència, servei o organisme en què presta els seus
serveis en l’entitat local.

-

Que no s’exerceixin càrrecs de cap ordre, en empreses o en
societats concesionàries, contractistes d’obres, serveis o
subministraments,
arrendaràries
o
administradors
de
monopolis o amb participació o aval de l’entitat local, sigui
quina sigui la configuració jurídica d’aquelles.

-

Que no es tingui una participació superior al 10% del capital de
les empreses o societats a què es refereix la condició anterior.

-

Que no es percebi un complement específic per factor
d’incompatibilitat o per un concepte equiparable.

-

Que no es modifiqui la jornada de treball ni l’horari de
l’interessat condicionant l’autorització de compatibilitat a
l’estricte compliment de la jornada i l’horari que corresponen
en el seu lloc de caràcter públic. La declaració de compatibilitat
restarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc
en el sector públic o modificació de les condicions de treball.

16

TERCER. D'aquest acord se’n donarà trasllat als interessats i a la
secció de Recursos Humans.
7.- CREACIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ
DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARACIÓ DE LA SELVA
MARÍTIMA–CANAL BLANES, I APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS.
Prèvia autorització de la Presidència, intervé el Sr. Joaquim Teixidor dient
que avui es passa a aprovació la creació del Consorci i l’aprovació dels seus
estatuts. Aquests són resultat de la negociació entre els Ajuntaments de
Blanes, Tossa i Lloret.
Seguidament, es refereix a algunes de les clàusules dels esmentats
estatuts, com el domicili social o la composició dels diferents òrgans. Així,
els òrgans de govern són el Ple, la Comissió Executiva i el President o
Presidenta.
El Ple està format per membres electes de les tres corporacions, i estarà
format per un màxim de 21 membres, si és que hi ha altres entitats que
s’associïn al Consorci, a part dels 3 ajuntaments esmentats. De moment, el
formaran 17 persones que seran 3 de l’Ajuntament de Tossa, 8 de
l’Ajuntament de Blanes i 7 de Lloret.
La Comissió Executiva estarà formada pel President o Presidenta, 3
vicepresidents, com a màxim, i un número de vocals de variarà entre 5 i 7.
Es refereix, seguidament, als recursos econòmics i dóna lectura a la part
dispositiva de la proposta.
En definitiva, el que avui estem dient és que tenim la voluntat de crear un
ens per complir amb la normativa legal perquè puguem tenir una televisió
digital terrestre i es pugui gestionar en l’àmbit creat que comprèn els tres
ajuntaments citats.
Pren la paraula el Sr. Coloma dient que està d’acord amb els estatuts i amb
la creació d’aquest consorci, però vol preguntar com està l’actual contracte
amb la Televisió de Lloret, doncs està a punt de finalitzar i si es renovarà o
no.
Seguidament, intervé la Sra. Parrilla dient que estan d’acord amb la creació
del Consorci i també amb els seus estatuts, i el que volen és que aquesta
voluntat es plasmi en fets.
Creu que en el punt tercer de la proposta hi ha un error, doncs diu que s’ha
de comunicar als Ajuntaments de Lloret i Tossa, i en tot cas seria Blanes i
Tossa.
Contesta el Sr. Joaquim Teixidor dient que, com ja ha dit abans, aquests
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estatuts són fruits de la negociació entre els tres Ajuntaments i que, més a
més, són uns estatuts tipus. La feina important vindrà ara i serà el
desenvolupar-ho.
Respecte a la pregunta del Sr. Coloma, dir-li que el contracte amb la
Televisió de Lloret encara està en vigor i que abans que finalitzi es decidirà
el que s’ha de fer.
Per la Secretaria General es recull la intervenció de la Sra. Parrilla,
substituint-se en el punt tercer de la part dispositiva, “Lloret” per “Blanes”.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist que per acord del govern de la Generalitat de data 20 de
setembre de 2005, s’estableix el procediment de concessió de
programes de tecnologia digital als municipis de Catalunya, inclosos
en les demarcacions establertes al Pla tècnic vigent de la televisió
digital local i al règim jurídic d’aquests.
Vist que l’atorgament de les concessions per a la prestació de servei
de televisió digital local als municipis de Catalunya inclosos en les
demarcacions territorials establertes al Pla tècnic nacional de la
televisió digital local, va publicar- se al DGOGC número 4634 de 16
de maig de 2006 mitjançant resolució PRE/1446/2006, de 9 de maig
de 2006 i establia un termini de quatre mesos per constituir l’entitat
gestora del programa.
Vist que s’han consensuat els estatuts del Consorci a
conjuntament amb els ajuntaments de Blanes i Tossa de Mar.

crear

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia
14/09/2006, va prendre l’acord de manifestar la voluntat municipal
de constituir un consorci amb els Ajuntaments de Lloret i Tossa de
Mar per a la gestió de la televisió digital local pública de la
demarcació de la Selva Marítima Canal – Blanes.
Atès el que determina la Llei 41/1995 de 22 de desembre de televisió
local per obres terrestres; i la Llei 10/2005, de 14 de juny de
mesures urgents per a l’ impuls de la televisió digital terrestre de
liberalització de la televisió per cable i de foment del pluralisme i els
articles 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual
s’aprova el Reglament d’ Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
S’acorda elevar al Ple de l’Ajuntament la següent proposta:
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Primer.- Crear el Consorci per a la gestió de la televisió digital local
pública de la demarcació de la Selva Marítima-Terme Blanes, el qual
s’estarà integrat pels municipis de Blanes, Lloret i Tossa de Mar.
Segon.- Aprovar els estatuts pel qual es regirà l’ esmentat Consorci
segons la redacció que forma part de l’ expedient .
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’expedient pel termini de
trenta dies mitjançant anuncis al BOP, DOGC i tauler d’anuncis de la
Corporació. Simultàniament comunicar-ho als ajuntaments de Blanes
i Tossa de Mar.
Quart.- En el supòsit que es presentessin al·legacions, aquestes seran
resoltes pel plenari, i si no s’ en presenten, el present acord
esdevindrà definitiu i es procedirà a la seva tramesa a la Direcció
General d’ Administració Local per la inscripció en el Registre dels Ens
Locals de Catalunya.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Mitjans i
Serveis de Difusió Audiovisuals del Departament de la Presidència de
la Generalitat de Catalunya (adreça via laietana, 14, 2n planta –
08003 Barcelona).
8.- APROVACIÓ I PLA INTEGRAL DE LA GENT GRAN 2007-2008.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Ontañón i diu
que li complau extraordinàriament presentar aquest “I Pla Integral de la
Gent Gran” per a la nostra població, que no té altra finalitat que la
d’aconseguir un envelliment actiu i saludable de la nostra gent gran.
Fent un resum del que s’exposa en aquest Pla que avui es presenta per a la
seva aprovació, vol destacar el següent:
En el nostre país i en els últims anys, les polítiques socials s’han dirigit
fonamentalment a garantir dos sistemes claus, com són la sanitat i les
pensions, a més d’una progressiva estructuració del sistema de serveis i
equipaments socials.
Però amb el transcurs dels anys, amb el propi creixement demogràfic i la
innegable prolongació de la vida, aquest sector de la població emergeix com
un grup social amb un paper indiscutible cada vegada més organitzat que
desitja ser part activa i compromesa amb la pròpia societat.
Es indubtable que l’allargament de la vida de les persones és un dels
principals reptes plantejats i que evidencia la necessitat d’avançar cap a la
construcció d’una vida activa i de planificar l’atenció a les persones grans
amb dependència. I la construcció social d’una vida activa requereix
promoure no sols una vida saludable entre les persones grans, sinó també
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fomentar la cultura activa de l’oci i potenciar la seva participació en la
societat.
Els poders públics tenen el deure d’implicar-se en aquests projectes de vida,
facilitant el marc idoni perquè es puguin desenvolupar.
I l’administració local, per la seva disposició privilegiada de proximitat, és la
que te més coneixement dels problemes i necessitats dels ciutadans.
Es necessari, doncs, que des de l’Ajuntament es doni una resposta
professional i planificada a aquestes necessitats i problemes, no sols amb
una política d’atenció, sinó també de prevenció i promoció, treballant amb
l’objectiu d’aconseguir la major cohesió social en la seva població.
Actualment s’està desenvolupant el Sistema Nacional de Protecció a la
Dependència, que constituirà un pilar bàsic de l’Estat del Benestar i que
suposarà l’establiment d’una xarxa de prestacions i serveis de donaran
cobertura a les situacions de protecció a les persones amb dependència. Es
evident que les polítiques per a la gent gran es van desenvolupant en els
àmbits locals. Serà necessari, doncs, un esforç per part de l’administració
local per fer arribar la cobertura d’aquest sistema nacional de protecció a
tota la població.
Vol recordar que precisament fa pocs dies, en el discurs del ara President de
la Generalitat, s’incloïa una promesa que literalment deia: “Presentarem al
Parlament del projecte de llei de l’agència de promoció de l’autonomia
personal i de l’atenció a la dependència. Augmentarem la cobertura i les
hores de dedicació, i impulsarem plans locals d’atenció a les persones de la
tercera edat.”
Es important, doncs, que l’Ajuntament de Lloret de Mar, coneixedor
d’aquesta realitat que s’imposarà a partir del 2007, s’avanci a aquests
esdeveniments i comenci a estructurar el que serà el seu propi sistema
d’atenció a la gent gran, a les persones grans del municipi.
El Pla que avui es presenta conté una anàlisis de dades procedents dels
censos dels últims deu anys demostratiu dels importants canvis que han
experimentat en la nostra població. S’evidencia que en aquests últims deu
anys la nostra població pràcticament ha doblat el nombre d’habitants i
encara que no pogués considerar-se com una població envellida, sinó més
bé jove donat l’efecte de la immigració (població activa) i el seu efecte
col·lateral (alta taxa de natalitat), una anàlisis detingut de les dades ens
demostraria clarament la necessitat d’intervenir en el camp de
l’envelliment.
Les dades obtingudes i sempre amb referència al padró actiu de 25 d’agost
d’enguany, ens demostren que la nostra població compte amb 3.442
persones grans de 65 anys, de les quals 1.805 persones grans viuen soles o
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amb altres també grans, i 818 viuen completament soles, és a dir, en
habitatges d’una sola persona, i d’elles 119 en urbanitzacions a vegades
llunyanes. Moltes d’aquestes persones solitàries són estrangeres que en
molts casos desconeixen la nostra llengua i que no s’han integrat a les
nostres costums i manera de viure. I d’aquest col.lectiu solitari 565 tenen
més de 70 anys.
Continua aquest projecte de Pla Integral fent un resum dels serveis
d’atenció sociosanitària i equipaments existents en la nostra població, per
passar després a establir uns criteris d’actuació i de metodologia, que és el
resultat de recollir l’experiència de professionals tant de l’atenció primària
com de l’especialitzada, social i sanitària, així com de persones que formen
el teixit associatiu.
Finalment, estableix els eix d’actuació que consisteixen fonamentalment en:
1. Impulsar activitats de tota mena per afavorir una vellesa activa i
saludable.
2. Proporcionar una atenció integral a les persones grans en situacions
de necessitat i prevenir situacions de risc.
3. Fomentar la participació directa de les persones grans en l’espai
comunitari i promoure el diàleg i la convivència entre les persones
grans i altres grups d’edat.
4. Proporcionar l’accés a la formació, informació i cultura de les
persones grans del municipi.
5. Activar la promoció local i exterior de les persones grans de Lloret.
Aquests eixos d’actuació seran desenvolupats mitjançant unes línies
estratègiques àmpliament descrites en el projecte que presentem per a la
seva aprovació.
I finalment, es crea un calendari d’accions previstes en un principi per a un
període de dos anys.
Per acabar, no li resta més que dir que aquest “I Pla Integral de la Gent
Gran de Lloret de Mar” és indubtablement un ambiciós però esperançador
pla social elaborat pels tècnics del Casal del Jubilat de la nostra població:
Teresa Díaz Prats, treballadora social i assessora tècnica, i Margarita
Rodríguez Rubio, coordinadora d’activitats del Casal.
Recordar que aquesta proposta obeeix a un acord del Consell Assessor del
Casal del Jubilat, adoptat per unanimitat, i que confia que serà aprovat per
tots els grups polítics convençut que espera que amb això es donarà un pas
de gegant per aconseguir per a la nostra gent gran l’objectiu fonamental
perseguit: un envelliment actiu i saludable.
Intervé el Sr. Coloma agraint a les dues tècniques que han elaborat aquest
Pla, que suposa una important diagnosi.
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Avança que el seu vot serà afirmatiu i, en tot cas, demana que es tingui
també en compte la part econòmica, i que aquest és un tema en el que
haurà d’haver una bona col.laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat.
Finalitza dient que en els pressupostos d’enguany hauria d’haver una bona
partida per poder tirar endavant el que s’estableix en aquest Pla.
Pren la paraula, seguidament, la Sra. Santamaria dient que aquest Pla és
molt ambiciós, fins i tot s’atreviria a dir que massa.
Cita a continuació varis exemples de propostes del Pla en el sentit que li fa
por que no es pugui realitzar, donat que és molt complert.
Troba a faltar, potser, el que es fa a Santa Coloma, i és que la gent gran
guarda els nens de les persones que assisteixen a l’escola d’adults.
Evidentment, el que està fent és una crítica constructiva i pregunta si en la
seva redacció han contribuït solament els tècnics. Proposa que es creï una
comissió de seguiment del Pla en la que estiguin integrats tots els polítics.
Per al pressupost de l’any vinent, s’estableix una partida de 104.000 € i li
sembla poc, tenint en compte tot el que es vol fer. Per portar-lo a terme
faran falta molts diners i si hi ha pocs recursos ja sabem el que passa, i això
li preocupa.
Intervé el Sr. Blanch dient que en la ultima reunió del Consell Assessor i de
Govern del Casal dels Jubilats van acordar portar a l’aprovació d’aquest
plenari del primer pla integral de la gent gran a Lloret 2007 – 2008.
En primer lloc vol agrair la feina feta, i felicitar-les per això, per part de la
Teresa Diaz i la Margarita Rodríguez. Elles ens han presentat un treball
important tant per el contingut, només cal fixar-se amb les dades que hi
apareixent fruit de la recerca pròpia, com amb les propostes d’execució que
contemplen.
Un treball seriós, responsable, podríem dir que fins i tot agosarat. Agosarat
amb la mesura que és el primer Pla Integral de la Gent Gran a Lloret, i que
poques poblacions tenen.
Així doncs, és una satisfacció poder-lo aprovar avui aquí, i ho és més encara
si tenim en compte que fa ben pocs dies que varem celebrar el 30
aniversari amb el dinar de la gent gran. Aprovar un pla d’aquestes
característiques que dota de major contingut social a les activitats del Casal
del Jubilats de Lloret és, doncs, una bona manera de festejar aquest 30
aniversari.
Demano a l’equip de govern voluntat política, que en aquest cas es tradueix
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amb l’augment de la partida pressupostària, com han vingut demanant els
que m’han precedit amb l’ús de la paraula i que jo també subscric.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Codina mostrant la seva satisfacció per
aquest document que està molt ben elaborat. El tema de la gent gran és
molt important perquè és un col.lectiu gran i molt diversificat, en el sentit
que les seves situacions són molt diferents.
Evidentment, en els pressupostos hi ha una partida inicial, però no oblidem
que estem parlant d’un Pla Integral i que hi ha accions que ja estan
iniciades. De totes maneres, està segur que es realitzaran totes amb més o
menys esforços.
Així, l’assistència domiciliària ja es fa a moltes persones i també la
teleassistència. Pel que fa al tema de Santa Coloma i l’escola d’adults, aquí
a Lloret també hi ha voluntaris que fan aquesta tasca amb els fills de les
persones que assisteixen a l’escola d’adults.
En definitiva, aquest Pla posa ordre en tot aquest tema, fixa calendaris i
marca els recursos necessaris. El que cal fer, doncs, es posar-nos tots les
piles i portar-lo a la pràctica.
Contesta el Sr. Ontañón dient que està satisfet de la bona acollida d’aquest
Pla Integral, i que ja està d’acord en que es millorin els pressupostos per
aquest tema.
Es un Pla obert, que no està tancat, i per tant es poden acollir les
suggerències que hagin. Personalment estaria content que al final de l’any
s’hagin complert el 80 o 90% dels objectius. També és important que es
contractarà una administrativa per al Casal, que farà que les dues tècniques
actuals puguin dedicar-se més hores a la seva tasca, i això és un pas
important.
Lògicament els recursos són importants, i és per això que intentaran
aconseguir fons de la Generalitat, de la Diputació i de qualsevol altre lloc. Si
entra en vigor aviat la llei de dependència, té l’esperança que –com seran
pioners en aquest Pla- es puguin aconseguir ajudes.
Respecte a la comissió de seguiment, en la propera reunió del Consell es
constituirà i es faran els nomenaments, però això es farà a proposta del
Consell Assessor del Casal del Jubilat.
Novament, intervé el Sr. Coloma dient que no tindrà cap problema en
presentar una esmena als pressupostos demanant més diners per aquest
Pla. Evidentment, aquestes activitats tenen un cost elevat i costa tirar-les
endavant, però s’ha de ser agosarat i intentar-ho. Per això tindrà el seu
recolzament.
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Pren la paraula, de nou, la Sra. Santamaria dient que ella també agraeix la
feina feta per les tècniques que han elaborat el Pla, i que se l’ha llegit tot, i
el troba tan bo i tan ben fet que li dóna por que no es pugui portar a la
pràctica. Ella també està disposada a presentar una esmena al pressupost
per aquest tema i augmentar els 104.000 € que hi ha. Ja estudiarà de on es
pot treure.
El servei de guarderia de l’escola d’adults creu que a Lloret ho fa Càritas, i
ella deia que ho fes la gent gran, doncs els fa gràcia ajudar als nens.
Finalitza dient que espera que aquest Pla es compleixi.
A continuació, pren la paraula el Sr. Blanch dient primerament que demana
al Sr. Ontañón que expliqui on va destinada la partida pressupostària
prevista.
Si se li permet, i pel que té de deriva personal, voldria recordar que tal i
com abans ha dit aquest any en fa 30 de la primera diada de homenatge de
la gent gran a Lloret.
Va ser aquí davant, a la plaça de l’Ajuntament, essent alcalde de Lloret el
Sr. Jordi Martínez. L’alcalde Sr. Joan Domènech va presidir la col.locació de
la primera pedra del centre de jubilats, inaugurant ara fa uns 25 anys per
l’alcalde Sr. Josep Sala.
Ara de nou, i essent l’alcalde el Sr. Xavier Crespo, tornen esta d’obres. En
aquest cas per fer de cap i de nou la llar per el Casal dels Jubilats de Lloret.
Quant s’inauguri jo no seré regidor, però m’agradarà assistir-hi. En
qualsevol cas, a qui llavors li correspongui la competència em tindrà al seu
costat.
Intervé el Sr. Codina per segona vegada, dient que celebrarà que hagi un
bon pressupost per desenvolupar aquest tema, doncs hi ha coses que estan
previstes i que en aquest moment estan en el pressupost de Benestar i
Família.
El servei de guarderia dels fills de la gent que assisteix a l’escola d’adults
està compartit entre Càritas i alguns voluntaris. Creu que és un gest que és
important i que hem d’utilitzar. Evidentment, tot es pot millorar. Estarà molt
content si s’augmenten els pressupostos per aquest Pla.
El Sr. Ontañón diu que el pressupost previst va per activitats diverses, que
hi ha un pressupost important però evidentment ja estarà d’acord que es
posin més diners (ell no estarà present en el Ple de pressupostos).
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que enguany, tal i com es va
comprometre al principi de legislatura, en els pressupostos s’arriba al 0’7%
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destinat a cooperació. També hi ha altres partides que tenen relació amb els
serveis que es parlen en aquest Pla.
Ell vol agrair, també, el treballs de les dues tècniques, les Sres. Teresa Díaz
i Margarita Rodríguez, no sols per la seva tasca en aquest Pla sinó la que ja
van fer quan treballaven en l’edifici sociocultural.
Són uns treballs fets amb molta dedicació que ara es complementen.
Aquest Pla intenta millorar la qualitat de vida del col.lectiu de la gent gran,
donant-los més serveis. Entén que els objectius són a dos anys i que, per
tant, s’intentarà complir en aquest termini. Creu que seria bo enviar una
carta a la Conselleria corresponent, acompanyada d’aquest acord unànim i
un dossier, per demanar ajudes per desenvolupar-lo. I si aconseguissim el
mateix que nosaltres posem, en dos anys serien 400.000 € i això ja faria
que es poguessin fer coses.
Com ja ha avançat el Sr. Ontañón, es crea una nova plaça d’administrativa
en els pressupostos. També vol destacar la tasca que la Sra. Díaz fa
conjuntament amb Benestar i Família, per aconseguir els objectius que la
gent gran tingui una millor qualitat de vida. Hi ha voluntat política per ferho i intentaran rebre recursos de les altres institucions i, en particular, de la
Generalitat.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist que el Consell Assessor i de Govern del Casal de Jubilat, en
sessió ordinària celebrada el 20 de novembre del corrent, prèvia
convocatòria i en la finalitat de donar una resposta professional i
planificada a les necessitats i problemes del col·lectiu de la gent gran
del municipi, va aprovar per unanimitat el projecte I Pla Integral de la
Gent Gran 2007-2008.
Vist que en la mateixa reunió es va acordar proposar l’ esmentat
projecte al Ple de la Corporació tot sol·licitant la seva aprovació.
Atès la legislació vigent aplicable a la matèria.
El Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar el projecte I Pla Integral de la Gent Gran 20072008.
SEGON.- Notificar el present acord als diferents Serveis municipals
interessats als efectes adients.
9.- MOCIÓ DEL GRUP D’ICV-EUIA DE LLORET DE MAR, PER A
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L’APROVACIÓ IMMEDIATA DE LA LLEI DELS DRETS DE LES DONES
PER A L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.
Prèvia autorització de la Presidència, intervé la Sra. Santamaria que
primerament dóna lectura íntegre a la moció.
Finalitzada aquesta, continua dient que a la Comissió Informativa va haver
una certa polèmica per al títol de la moció, però ha de dir que és el mateix
de l’avantprojecte de llei, que és “Llei dels drets de les dones per a
l’eradicació de la violència masclista”, és a dir, ella no s’ha inventat rés.
L’Institut Català de les Dones, donant compliment a un dels punts recollits
en el Pacte del Tinell, ha estat l’encarregat d’elaborar l’esborrany d’aquest
avantprojecte, assumint el compromís que tenia de la xarxa associativa
femenina.
El nou text que proposa el govern, a diferència de la llei estatal i d’altres
lleis de comunitats autònomes de l’estat espanyol, amplia el ventall de
possibilitats d’acreditació de la violència masclista. A Catalunya no serà
imprescindible, doncs, l’acreditació penal (denúncia, ordre de protecció o
sentència judicial) de la violència per accedir a la totalitat de drets que la
nova llei contempla.
L’avantprojecte d’aquesta llei preveu la creació de la figura de la defensora
o defensor dels drets de les dónes en situació de violència masclista, com a
institució independent, així com la creació del Centre de Recerca, Estudis i
Capacitació sobre la violència masclista, com a entitat de caràcter
administratiu adscrita a l’Institut Català de les Dones.
Aquesta llei utilitza l’expressió “violència masclista” perquè el masclisme és
el concepte que de forma més general defineix el sistema social que empara
i justifica les conductes de domini i abús de poder dels homes sobre les
dones i que, a l’hora d’imposar un model de masculinitat que, malgrat ser
reduccionista, encara és valorat socialment com a superior. La violència
masclista és l’expressió més greu i devastadora d’aquesta cultura que no
només destrueix vides, sinó que impedeix el desenvolupament dels drets, la
igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones.
La violència masclista es concreta en una diversitat d’abusos que pateixen
les dones. A partir d’aquí es distingeixen diferents formes de violència
(física, psicològica, sexual i econòmica), que tenen lloc en àmbits concrets
(de la parella, familiar, laboral i socio comunitari). La llei catalana tracta de
les manifestacions concretes d’aquesta violència assenyalades, en el seu
moment, pels moviments de dones i han estat recollides en la normativa
internacional europea i estatal.
Aquesta és una llei que és necessita i que pot prevenir o ajudar a pal.liar la
greu situació actual, ja que a dia d’avui hi ha hagut 62 morts enguany.
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Desitja que sigui aprovada per unanimitat.
Pren la paraula la Sra. Parrilla dient que no entrarà en polèmica sobre el
nom, sinó que el que importa és que es tracta de violència i que confia que
aviat aquest avantprojecte es transformi en llei, com ha promès el President
Sr. Montilla. El seu grup dóna tot el seu suport a aquesta moció i a la llei,
per intentar eradicar aquesta lacra de la societat.
Seguidament, intervé el Sr. Codina dient que ells votaran a favor perquè
estan convençuts que s’ha de lluitar contra tota la violència. Ja fa tres anys
que estan en aquesta línia de lluitar contra totes les violències que podrem
denominar de forma global “domèstiques”.
El que convé és treballar, malgrat que aquest sigui un tema difícil. Ja està
bé que es presenti una moció, però creu que hi ha canals més ràpids per
arribar al Parlament, i és amb la pressió als diferents grups i al govern
perquè la llei sigui aviat una realitat. Aquesta setmana a Lloret es realitzen
moltes activitats relacionades amb aquest tema, on s’han posat de manifest
les dificultats que tenen, les tasques necessàries per a la seva eradicació.
En aquesta línia l’Ajuntament continuarà treballant perquè, malgrat les
dificultats, es puguin anar superant, i és per això que s’amplia el servei. Se
seguirà treballant en silenci però be, i demana a la Sra. Santamaria que
utilitzi la seva influència sobre el govern perquè ajudi també en el tema.
Referint-se a la moció, i en concret al seu punt tercer, suposa que quan es
diu a totes les entitats locals es refereix a l’Associació de Municipis de
Catalunya i a la Federació de Municipis de Catalunya, sinó no sap bé a què
es refereix.
Contesta la Sra. Santamaria agraint a tots els seu recolzament a la moció.
Es un tema que ens afecta a tots i la seva aprovació avui ajudarà a què la
tramitació de la llei sigui immediata. Està disposada a demanar hora per
anar a veure el Conseller i explicar el que aquí fem, i demanar ajuda.
En el punt tercer de la moció es refereix a les associacions locals de Lloret,
perquè es traslladi als grups de treball que actuen en aquesta problemàtica
a Lloret el recolzament que l’Ajuntament dóna en aquest tema.
Intervé de nou el Sr. Codina dient que estarà encantat d’anar a veure el
Conseller el dia que vulgui, i també a qualsevol altre indret que sigui
necessari. Respecte a les entitats locals, suposa que són les que treballen
en el tema, per tant La Dona Activa, l’Aurora, i el Club de Lectura de la
Biblioteca Municipal.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
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Atès que el 25 de novembre, des de l’any 1981, es celebra el Dia
Internacional contra la Violència envers les Dones.
Atès que l’Estatut de Catalunya aprovat en referèndum el passat 18
de juliol diu que totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament
de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat,
seguretat i autonomia, lliures d'explotació, maltractaments i de tota
mena de discriminació (Capítol I. Article 19. Drets de les dones).
Atès que l’Estatut de Catalunya obliga que les polítiques públiques
han de garantir l'abordatge integral de totes les formes de violència
contra les dones. (Capítol V, Art 41. Perspectiva de Gènere).
Atès que el compromís per a l’eradicació de la violència de gènere
contemplat en el Pacte del Tinell s’ha dut a terme en el període 20032006 amb un paper clau, i absolutament nou, de l’Institut Català de
les Dones.
Atès que el Pla Integral per a la Prevenció i l’Eradicació de les
Violències Masclistes amb els objectius, les mesures i la dotació de
pressupost de tots els departaments implicats, i amb la participació
de diferents grups de dones, tant en l’elaboració com en l’avaluació,
ha estat una passa històrica.
Atès que l’avantprojecte de Llei dels Drets de les Dones per
l’eradicació de la violència masclista és una llei profundament
innovadora que aborda de forma molt àmplia la violència vers les
dones i amb un caire profundament transformador. Entre d’altres
aspectes adopta la perspectiva dels drets de les dones fugint d’un
punt de vista assistencial o individualitzat de la problemàtica. En
segon lloc, amplia la noció de violència masclista; aquesta llei
reconeix no una, sinó moltes violències sexistes, que es poden
produir de forma física, psíquica, sexual o econòmica. Inclou
fenòmens com l’assetjament sexual, la violació o la mutilació genital
femenina. En tercer lloc, no exigeix la denúncia penal per a la
protecció dels drets. En quart lloc, ordena els recursos necessaris i les
competències tot reconeixent la dels ens locals i apuntant les
necessitats econòmiques per dur a terme les polítiques i en darrer lloc
cal dir que realitza un reconeixement de les entitats i grups de dones,
com a agents claus en aquesta eradicació, en el passat, i en el futur.
Atès aquests antecedents, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent
acord:
PRIMER.- Sol·licitar l’aprovació al Govern de la Generalitat de
Catalunya i la tramitació immediata al Parlament de Catalunya de
l’avantprojecte de Llei dels Drets de les Dones per l’eradicació de la
violència masclista.
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SEGON.- Continuar impulsant des de l’ajuntament amb la participació
de les entitats totes aquelles mesures informatives, preventives,
protectores i propositives envers l’eradicació de la violència de gènere
com a administració més propera a la ciutadania.
TERCER.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les
entitats locals.
10.- APROVACIÓ
CLAVEGUERAM.

INICIAL

DEL

REGLAMENT

DEL

SERVEI

DE

Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Josep Teixidor
dient que aquest reglament té com a finalitat regular el servei de
clavegueram de Lloret de Mar, en especial els drets i obligacions tant de
l’usuari com dels prestació del servei, ja sigui directament l’Ajuntament o el
concessionari de la neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram i
recollida d’aigües pluvials.
A part de fer una llista de drets i obligacions, i regular aspectes tècnics, els
punts més destacables en la seva opinió d’aquest reglament són els
següents:
-

-

Garantir que els abocaments a la xarxa de clavegueram no tinguin
efectes negatius sobre el medi ambient i compleixin la legislació
vigent.
Instaurar l’obligació de sol.licitar llicència de connexió.
Permetre únicament a l’Ajuntament o directament a través del
prestador del servei, la connexió a la xarxa.
Establir l’obligatorietat de connexió quan hi hagi una xarxa de
clavegueram a menys de 100 metres, ja sigui actualment o en el
futur quan hi hagi una nova xarxa.
L’obligatorietat de netejar les foses asèptiques almenys un cop a
l’any, quan la instal.lació no estigui obligada a la connexió.
L’obligació d’instal.lar una arqueta de registre a totes les activitats
industrials o les assimilables quan aquestes tinguin un volum
d’abocament superior a 6.000 m3/any, amb anterioritat al primer
control periòdic ambiental.
L’obligació de prendre mesures protectores, en cas de perill
d’abocaments perjudicials per les persones o per les instal.lacions.

Intervé el Sr. Coloma felicitant per haver presentat aquest reglament, ja
que era molt necessari. D’aquesta forma es podrà portar a terme, entre
altres, el control de les arquetes, i complirem les normatives. També es
millorarà el control sobre possibles abocaments.
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Finalitza preguntant si es té previst ampliar l’EDAR.
Pren la paraula la Sra. Santamaria dient que aquest reglament feia falta i
amb la seva aplicació pot evitar més d’un problema. També veu bé que es
prevegin sancions pels que l’incompleixin, i confia que la gent tingui cura
sobre un tema que pot arribar a ser tant important.
Seguidament, intervé la Sra. Parrilla felicitant-se també perquè es proposi
l’aprovació d’aquest reglament, que també considera molt necessari, i
demanen que es compleixi i es faci complir.
Contesta el Sr. Josep Teixidor donant primerament les gràcies als diferents
grups per al seu recolzament, i es refereix seguidament a què ajudarà a
detectar abocaments, com un de gasoil que es va produir no fa gaire i que
encara no han pogut saber de on procedia. Ara és obligatori posar barreres
de protecció i, per tant, serà molt excepcional que es torni a produir i
s’evitaran episodis esporàdics.
Ara les connexions les farà solament l’Ajuntament i evitarem problemes
com el que va passar l’any 2003 a la platja de Fenals, que ens va fer perdre
de forma temporal (ja s’ha recuperat) la Bandera Blava d’aquesta platja. El
problema va ser que en un dels nous edificis de Santa Clotilde per error
havien connectar la xarxa de clavegueram al pluvial i viceversa. Això a
partir d’ara no hauria de poder ocórrer.
Respecte a l’EDAR, el que sap és que s’està introduint millores. A l’avinguda
d’Amèrica s’està fent l’estació de bombeig de Fenals, i això farà que el
terciari segueixi endavant.
El que és molt lamentable és que la doble xarxa, després de quatre anys, i
tenint excedents d’aigua, a més d’una bona aigua, per problemes de l’ACA
(Conselleria de Medi Ambient) encara no pugui estar en marxa per la
bomba de l’estació. Això es diu falta d’eficàcia, tot i que han passat dos
Consellers. Confiem que el nou govern sigui vertaderament eficaç i per fi
aquest tema pugui tirar endavant.
Evidentment, hi ha un règim sancionador com en tots els reglaments, però
–com tots sabem- la seva aplicació no és fàcil i confia que no s’hagi
d’aplicar. Mentrestant és important posar en pràctica el reglament.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que en la última reunió del
Consoci de la Costa Brava s’ha aprovat el projecte per al tema del terciari.
Va fer consultes sobre la pudor que algunes vegades fa l’EDAR i van dir que
normalment s’eliminen amb un tractament de substàncies especials que
normalment sols es fa a l’estiu. Com que ara continua fent calor, li van
comentar que ho tornarien a fer.
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Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
FETS:
Per part dels Serveis Tècnics Municipals, s’ha redactat el Reglament
del Serveis de Clavegueram, promogut per aquest Ajuntament de
Lloret de Mar.
FONAMENTS DE DRET:
S’apliquen a aquest expedient els arts. 52, 66, 236 i 237 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 els arts. 58, 60 i ss. del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny
El Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del Serveis de
Clavegueram, d’iniciativa municipal i redactat pels Serveis Tècnics
Municipals.
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.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions o
reclamacions, l’ordenança esdevindrà aprovada definitivament,
d’acord amb allò que disposa l’art. 65.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret
179/1995, de 13 de juny.
11.APROVACIÓ
DOCUMENTACIÓ
COMPLEMENTÀRIA
I
JUSTIFICATIVA DE L’INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
COSTES EN RELACIÓ AL POUM.
Per part de la Presidència es dóna la paraula al Sr. Valls tot dient que
aquest punt té per objecte donar compliment a l’informe de la Direcció
General de Costes del Ministeri de Medi Ambient en relació al POUM. Que ha
estat desfavorable per un seguit de coses, i el que avui es fa és aprovar la
documentació complementària justificativa per tal de donar compliment a
les precisions fetes a l’informe.
Aquest document ha estat redactat per l’equip de l’arquitecte Sr. Estanislau
Roca, redactor del Pla, i conté les qüestions plantejades per l’informe, que si
bé són menors són indispensables.
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Així, s’ajusta la línia de servitud de protecció en diferents punts: Santa
Cristina, PAU 35, i Cala Morisca (explica cadascun d’ells); es dóna nova
redacció a l’art. 147, aclarint que mentre no es tramiti el Pla Especial
s’estarà a allò que disposa la Llei de Costes. També es fa el canvi de plànols
corresponent.
Es una llàstima que aquest informe hagi estat desfavorable, doncs ha
impedit que passés per la reunió de la Comissió Provincial d’Urbanisme del
23 de novembre. Per això estem treballant i és el nostre objectiu tenir el
preceptiu informe favorable el més ràpidament possible, a fi que pugui
passar per la reunió de la Comissió Provincial d’Urbanisme del mes de
desembre.
Intervé el Sr. Blanch dient que aquesta documentació complementaria
esmena alguns errors del document original, i això ha passat perquè es va
fer amb massa pressa. Però no volen que diguin que “posen pals a les
rodes”. Per això, i per ser coherent en la seva posició amb el POUM, avui
s’abstindran.
Contesta el Sr. Valls que és una llàstima que en aquest últim punt es
trenqui el consens que havia hagut durant tot el Ple. Entén la seva postura,
però pensa que el que avui es presentava mereixia l’aprovació de tothom.
Sense més deliberació, i per 12 vots favorables dels regidors presents de
CIU i PP, i 7 abstencions dels regidors presents de PSC-PM, ERC i ICV-EUIA,
el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
FETS:
Pe part d’Estanislau Roca, Arquitecte & Associats. SCP, s’ha elaborat
la documentació complementària justificativa per tal de donar
compliment a l’informe de la Direcció General de Costes de la
Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat del Ministeri de
Medi Ambient, de data 14 de novembre de 2006 (Ref.
PLA/17/001/06-3) del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lloret
de Mar.
FONAMENTS DE DRET:
S’apliquen a aquest expedient els articles 117 de la Llei de Costes i
l’art. 52 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.
El Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar la documentació complementària justificativa per tal
de donar compliment a l’informe de la Direcció General de Costes de
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la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat del Ministeri de
Medi Ambient, de data 14 de novembre de 2006 (Ref.
PLA/17/001/06-3) del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lloret
de Mar, que ha estat elaborada per Estanislau Roca, Arquitecte &
Associats. SCP.
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
mena:
Decrets dictats per l’Alcalde-President:
-

Mes d’octubre: Núm. 905 de data 02/10/06 fins al núm. 1024 de
data 30/10/06.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes d’octubre: Núm. 1482 de data 02/10/06 fins al núm. 1562 de
data 27/10/06.

• PRECS.
• PREGUNTES.
Prec presentat pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC:
“Vist les queixes rebudes per part de diferents veïns, preguem que es
prenguin les mesures oportunes per demanar a l’empresa
constructora de l’obra de l’Avinguda de Vidreres n. 18, que faci un
tancament de la mateixa amb una tanca de més seguretat.
Actualment hi ha un forat de dues plantes i amb una tanca poc
segura.”
Contesta el Sr. Valls que demà mateix es comunicarà a l’empresa que faci el
tancament correcte. Aquesta és una obra que havia començat abans
d’aprovar-se l’ordenança. Per resoldre aquests temes, és pel que es va
aprovar l’ordenança i s’intentarà fer-la complir.
Prec presentat pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC:
“Vist les queixes rebudes per part de diferents veïns, preguem que es
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prenguin les mesures oportunes per arreglar el gronxador del parc
infantil davant l’hotel Olímpic. Actualment es troba en un estat poc
segur per a la mainada.”
Continua dient que ja ha vist que el servei de manteniment és molt diligent
perquè avui ja estava arreglada. De totes maneres, ha de dir que la tirolina
encara no funciona.
Contesta el Sr. Josep Teixidor que, evidentment, quan es fan les preguntes
amb temps dóna marge a fer les reparacions, com ha estat en aquest cas.
El servei de manteniment està contractat i es fa un manteniment preventiu,
però malauradament massa vegades han de fer reparacions degut a actes
vandàlics.
Pel que fa a la tirolina, fa temps que s’ha demanat el recanvi però han trigat
molt en enviar-ho. Ara ja es podrà fer, si bé es canviarà la seva ubicació
perquè on està actualment presenta certs riscs per als nens.
Prec presentat pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC:
“Vist l’estat d’oxidació i trencament de la base que subjecta les
papereres del carrer Anselm Clavé, preguem la substitució de les
mateixes.”
Continua dient que ja ha vist que també s’ha arreglat ja, així com la que
havia en el c/ Joan Bta. Lambert, si bé en la d’Anselm Claví s’han deixat
tres ferros sortits que estan rovellats i que demana que es retirin perquè
són perillosos.
Contesta el Sr. Josep Teixidor que, a l’igual que l’anterior pregunta, si es diu
en temps es pot reparar, i si es fa com altres unes hores abans doncs no. A
Lloret hi ha posades més de 800 papereres i s’estan canviant part de les
que havia, que eren funcionals i més econòmiques, però molt fràgils;
s’aniran canviant a mida que es puguin.
Pregunta presentada pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal
d’ERC:
“Vist l’ampliació del contracte del concurs de servei de recollida
d’escombraries, aprovat el 27 de novembre de 2003, on dins
l’ampliació s’aprova la inversió d’un camió rentacontenidors amb
import de 150.908,67 €. Comprovat que aquest camió i, per tant, el
servei de neteja de contenidors ha deixat de funcionar aquest any,
preguntem el següent:
1. Quins motius han provocat la suspensió d’aquest servei?.
2. S’ha abonat el corresponent pagament de servei per part de
l’empresa o s’ha compensat amb una altra millora de servei?.”
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Continua dient que creu que el servei està contractat i, per tant, s’ha de fer
i era un bon servei, però que ha vist com últimament ha desaparegut al
menys en el cas urbà.
Contesta el Sr. Josep Teixidor dient que el servei si que funciona, però que
ha tingut avaries. Per això ha estat parant durant el mes de novembre uns
20 dies.
Es va malmetre el mes d’agost i es va fer una reparació d’urgència, però no
ha aguantat. Donat que és una màquina italiana han de venir expressament
d’aquest país per arranjar-la. Ja s’ha arreglat i, per tant, tornarà a
funcionar. De totes maneres, com ja ha dit abans, ha estat funcionant i ha
fet 9.900 neteges de contenidors.
Respecte la segona part de la pregunta, ha de dir que algú del personal ha
agafat vacances i altres s’han resituat en altres serveis. De totes maneres,
quan es fa la liquidació de final de cada any es tenen en compte les
incidències i, evidentment, també es tindrà en compte aquesta.
Abans de començar els seus precs, la Sra. Santamaria diu ella els ha
presentat aquest matí, però que en altres legislatures havia qui els
presentava 5 minuts abans de començar el Ple i escrites a ma.
Prec presentat per la Sra. Santamaria, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
“Preguem que s’instal.li un baden al lateral de la Carretera de Blanes,
a Fenals, al lloc on hi ha un stop i una paperera just en la línia
blanca.”
Continua dient que es tracta d’evitar accidents i que, en concret, es tracta
del vial de serveis que hi ha a l’entrada de la benzinera.
Contesta el Sr. Riera que pensa que en aquest tram hi ha posats diferents
baden, pensa que fins i tot 3. En tot cas, ho farà revisar.
Prec presentat per la Sra. Santamaria, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
“Preguem que es canviïn les bombetes foses del carrer Capità Conill i
Sala.”
Continua dient que pensa que hauria d’haver una persona que controlés
diàriament la falta de lluminàries per a la seva reposició.
Contesta el Sr. Josep Teixidor que, evidentment, si es presenta a final del
mateix matí no tenen temps de reaccionar. De totes maneres, en aquest
indret no hi ha bombetes foses, que s’han canviat, el que va passar és una
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avaria que va fer saltar el diferencial. Són avaries que costen de trobar però
al final sembla que ja està controlada.
Ja es fan recorreguts cada dos o tres setmanes per canviar les bombetes
foes. Quant a les petites incidències, qualsevol veí pot dirigir-se al servei de
manteniment informant i llavors es farà molt més aviat.
Prec presentat per la Sra. Santamaria, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
“Preguem que es demani a l’Ajuntament de Blanes, que posin llum a
la zona de la parada d’autobusos de l’Hospital Comarcal.”
Continua dient que no hi ha llums ni a la parada ni al tram que va de
l’hospital fins a la parada, i això ho fa perillós.
Contesta el Sr. Alcalde que es posarà en coneixement de l’Ajuntament de
Blanes.
Prec presentat per la Sra. Parrilla, en representació del grup municipal PSCPM:
“Que en el Pla Bàsic de Protecció Civil de Lloret de Mar, aprovat
inicialment per aquest Plenari el 30 de desembre de 2005, s’inclogui
un apartat on s’especifiquin tots els llocs on poden aterrar els
helicòpters.”
Continua dient que diferents veïns de la urbanització Els Llorers els han dit
que el diumenge 12 de novembre al migdia, en una parcel.la de la
urbanització, va aterrar un helicòpter. Van visar a la Policia Local, que es va
desplaçar.
La pregunta és si es contempla en el Pla de Protecció la possibilitat que els
helicòpters aterrin allà on vulguin o si això sols és en cas d’emergència,
doncs la maniobra és perillosa. Volen saber perquè va aterrar, si va haver
una emergència, qui anava a l’helicòpter i quines accions es prendran arrel
d’aquest incident, tant amb el pilot com en l’empresa propietària.
Contesta el Sr. Riera que és la primera notícia que té. Que el Pla de
Protecció Civil, que s’ha de revisar, i en la seva guia de recursos ja figuren
els llocs on poden aterrar els helicòpters.
Com ja ha dit abans, desconeix el que ha comentat la Sra. Parrilla.
Intervé el Sr. Alcalde dient que es contestarà oportunament en el Ple
vinent.
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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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