ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 02/07
Dia: 01/03/2007
Sessió: ordinària
Horari: de 20 a 22’35 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
Joaquim Teixidor Planells
Santiago Ontañon Castillo
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:
Josep Alvarez Ortiz
Joan Abaurrea Lesaca
Com a prèvia abans de l’inici de la sessió, pren la paraula el Sr. Alcalde
felicitant i donant l’enhorabona en nom de tot el consistori, a la Regidora
Sra. Laura Bertran pel naixement de la seva filla Maria, així com agrair-li
que avui, malgrat això, estigui entre nosaltres.
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Contesta la Sra. Bertran agraint tant aquestes paraules com l’afecte que
tant els membres del consistori com nombroses associacions i entitats li han
demostrat durant aquests dies.
De nou, intervé el Sr. Alcalde donant el condol, també en nom de tota la
corporació, a la Regidora Sra. Lucia Echegoyen per la recent mort de la seva
mare.
Contesta la Sra. Echegoyen agraint aquestes paraules, així com el suport
tant de la corporació com de la població en general, acompanyant-la en el
condol i donant-li proves d’estimació.
Voldria expressar un desig, i és que qualsevol família que, com la seva,
passi per una d’aquestes circumstàncies, se senti tant acompanyada com
ells s’han sentit i malgrat que és una experiència negativa, també té una
part de positiva quan un es sent tant acompanyat. Per això demana a
tothom que, quan es produeixin aquestes circumstàncies, acompanyin la
família del difunt.
Finalitza donant les gràcies a tothom.
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (25/01/2007).
Tot seguit, s'examina l'esborrany de l'acta de la sessió anterior la qual,
trobada conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits.
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:
•

Dissabte, 27 de gener: Assistència a l’acte de celebració del 30è
aniversari del Patronat de Turisme Girona Costa Brava que va tenir
lloc al restaurant Mas Marroch.

•

Dilluns, 29 de gener: recepció dels nens i nenes del CEIP Pompeu
Fabra l’ajuntament.

•

Dimarts, 30 de gener: Assistència delegada al regidor de Benestar i
Família, Romà Codina, i al regidor d’esports, Joaquim Texidor, a
l’Acte de lliurament de premis del concurs de fotografia organitzat
amb motiu de la celebració dels Jocs Special Olympics Lloret 2006.

•

Dijous, 1 de febrer: Assistència, junt amb d’altres membres de la
corporació i la direcció operativa de Lloret Turisme a FITUR, Madrid,
espai en el que es va poder presentar als representants dels sector
turístic i als mitjans de comunicació especialitzats el projecte del Gran
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Casino Costa Brava i el Palau de Congressos. En aquest acte també hi
van assistir els membres del Grup Atzaria, el director general de
turisme, Sr. Joan Carles Vilalta i el president del patronat de turisme
Girona-Costa Brava, Ramon Ramos.
•

Diumenge, 4 de febrer: Inauguració, juntament amb el regidor
d’esports, Joaquim Teixidor i el delegat territorial de l’esport, Josep
Sagué, de la nova gespa artificial del camp de futbol del Molí i el
parquet nou del pavelló.

•

Dijous, 8 de febrer: Assistència al sopar de barris celebrat al
Restaurant el Trull.

•

Divendres, 9 de febrer: Enregistrament entrevista per el canal
temàtic turístic CTT que s’emet per satèl·lit i el digital, amb motiu de
la nominació a l’obtenció d’un guardó en els 1ers premis nacionals de
turisme, en la categoria de serveis turístics.

•

Dissabte, 10 de febrer: Assistència delegada al regidor de comerç
Víctor Llasera i al regidor de benestar i família, Romà Codina, a la 1ª
fira de la disfressa que va tenir lloc a la plaça de l’església.

•

Divendres, 16 de febrer: Visita, juntament amb els regidors Romà
Codina, Víctor Llasera i Francesc Oliva, al concurs de disfresses en el
lloc de treball, a l’ajuntament, i en els comerços de Lloret.

•

Diumenge, 18 de febrer: Participació, juntament amb d’altres
membres de l’equip de govern, a la rua de carnestoltes de Lloret.

•

Dilluns, 19 de febrer: Assistència a la reunió d’alcaldes a
l’ajuntament de Vidreres per tal de tractar la problemàtica
relacionada amb l’assentament de caravanes que pateix la localitat.

•

Dilluns, 19 de febrer: Assistència a l’acte d’entrega de premis als
empresaris organitzat per la Cambra de Comerç amb l’assistencia
SAR el Princep d’Astúries Felip de Borbó, que va tenir lloc a Mas
Marroch de Vilablareix.

•

Dimarts, 20 de febrer: Assistència al Ranxo de Vidreres.

•

Dimarts, 20 de febrer: Assistència al Consell d’administració de la
Corporació de Salut del maresme i la selva que va tenir lloc a
l’Hospital Comarcal a Blanes.

•

Dimarts, 20 de febrer: Assistència delegada al regidor
d’ensenyament, Francesc Oliva, a la reunió amb el Sr. Otero, director
dels serveis territorials d’educació de la Generalitat per tal de tractar
aspectes relacionats am,b els cicles formatius i la futura construcció
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d’un nou CEIP i un nou IES al nostre municipi.
•

Dijous, 22 de febrer: Assistència a la inauguració de l’exposició de
pintura a la Sala Marina organitzada per l’Associació de pintors de
Lloret, i que va comptar amb el Cònsol de Hongria.

•

Dijous, 22 de febrer: Assistència a l’acte organitzat als pilots de
Lloret de Mar participants a la IV edició del Rally Costa Brava Històric
que va tenir lloc al restaurant terrassa Vives.

•

Divendres, 23 de febrer: Inauguració, juntament amb Francesc
Oliva, regidor de promoció econòmica, de la IV edició del Rally Costa
Brava Històric. Participació com a co-pilot en el primer tram del
vehicle del conegut pilot Salvador Servià.

•

Divendres, 23 de febrer: Assistència al sopar ofert per Nova Ràdio
Lloret que va tenir lloc al Restaurant El Trull.

•

Dissabte, 24 de febrer: Recepció, juntament amb tots els membres
de la corporació, del M. Hble Sr. Ernest Benach, President del
parlament de Catalunya, que va visitar el municipi de Lloret amb
motiu de la celebració del IV Rally Costa Brava Històric, on es va
poder fer una visita al parc tancat i la signatura del llibre d’honor de
la corporació al despatx de l’alcalde.

•

Diumenge, 25 de febrer: Assistència a l’assemblea de l’Obreria de
Santa Cristina.

•

Diumenge, 25 de febrer: Assistència al tram urbà de fenals i al
dinar i entrega de premis del IV Rally Costa Brava Històric, al pavelló
municipal d’esports, i que va comptar amb la presència d’altres
membres de la corporació municipals, així com del Sr. Josep Sagué,
director dels serveis territorials d’esport de la Generalitat, i del Sr.
Alcalà, en representació de la Cambra de Comerç de Girona.

3.- NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE
LLORET DE MAR EN EL PLE DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA
TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE LA
SELVA MARÍTIMA-CANAL BLANES.
Prèvia autorització de la Presidència, intervé el Sr. Joaquim Teixidor dient
que fa dos Plens es van aprovar els estatuts per al Consorci que haurà de
fer la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de la Selva
Marítima-Canal Blanes.
Aquests estatuts s’han publicat en el butlletí corresponent i han entrat en
vigor, i és per això que el que avui es proposa és nomenar els 7 regidors
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que pertoquen al nostre Ajuntament dels 17 que formen part del Ple del
Consorci.
Seguidament, dóna lectura als noms dels 7 regidors que, a part de l’Alcalde
i d’ell mateix com a regidor delegat de l’àrea, està format per un
representant de cada partit polític (cita noms i representació). Es evident
que aquest nomenament es fa fins que el nou consistori que surti de les
properes eleccions faci els nous nomenaments.
Ara falta que els Ajuntaments de Blanes i Tossa facin els nomenaments dels
seus membres perquè es pugui constituir el plenari del Consorci i comenci
aquest a funcionar.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès que en el BOP de Girona núm. 29 de 09/02/2007 va publicar-se
el text íntegre dels estatuts del Consorci per a la gestió de la televisió
digital local pública de la demarcació de la Selva Marítima-Canal
Blanes, ens del qual en formen part els Ajuntaments de Blanes,
Lloret de Mar i Tossa de Mar, i que, a data d’avui, els citats estatuts
ja han entrat en vigor.
Atès que l’article 6.2 d’aquest estatuts estableix que els
representants dels municipis en els òrgans de govern del consorci
hauran de ser necessàriament membres electes de les respectives
corporacions, que seran nomenats i substituïts lliurement pels
respectius municipis consorciats, i que llur mandat coincidirà amb el
període que duri el del consistori que li hagi encomanat l’esmentada
representació.
Atès que l’article 7.2 dels estatuts disposa que el Ple del consorci
estarà composat per un mínim de 17 membres i que, inicialment, 7
seran regidors de l’Ajuntament de Blanes, 7 regidors de l’Ajuntament
de Lloret de Mar i 3 regidors de Tossa de Mar.
Atès allò establert a l’article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), en relació a la
competència del Ple de l’Ajuntament per a efectuar aquest tipus de
designacions.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de Serveis Personals i Governació, adopta el següent acord:
PRIMER. Nomenar com a membres del Ple del Consorci per a la gestió
de la televisió digital local pública de la demarcació de la Selva
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Marítima-Canal Blanes als següents regidors de l’Ajuntament de
Lloret de Mar:
-

Xavier Crespo i Llobet
Joaquim Teixidor i Planells
Laura Bertran i Fontserè
Susanna Yerro i Heras
Joan Abaurrea i Lesaka
Rosa Mª Santamaria i Guirado
Eduard Coloma i Boada

SEGON. Informar als regidors designats que, d’acord amb la
Disposició Transitòria Primera dels estatuts, la durada d’aquest
nomenament abastarà, com a màxim, fins als quatre mesos
posteriors a les primeres eleccions locals que es celebrin, termini
màxim del que disposa el Ple del consorci per a celebrar la sessió
constitutiva després de les eleccions locals.
TERCER.- Notificar aquest acord als regidors nomenats i als
Ajuntaments de Blanes i tossa de Mar, pel seu coneixement i efectes
escaients.
4.- CREACIÓ DE L’ÒRGAN MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL
“CONSELL SOCIAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A LA JOVENTUT DE
LLORET DE MAR”.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Codina dient que des de
Benestar i Família s’ha posat de manifest la necessitat de posar en marxa
els espais i mecanismes de participació a l’entorn dels infants i joves del
municipi i les seves famílies, especialment aquells que es trobin o puguin
trobar-se en una situació de vulnerabilitat social, i per això es proposa la
creació del Consell social d’atenció a la infància i a la joventut de Lloret de
Mar amb la intenció que sigui un ens municipal de participació sectorial en
el sí del qual es reflexioni sobre els problemes que afecten als infants,
adolescents i joves de Lloret, així com que es proposin mesures per fer-hi
front i que s’hi convidi a formar-ne part als ens públics i privats que
treballen o interactuen amb infants, adolescents i joves a Lloret.
El que es proposa, doncs, és aprovar la creació d’aquest Consell que tindrà
la consideració d’òrgan complementari municipal. Aprovar les normes
reguladores d’aquest i notificar aquest acord a les entitats públiques i
privades que, d’acord amb les esmentades normes, han de conformar el
Consell Social d’atenció a la infància i a la joventut de Lloret de Mar.
Continua dient que en realitat aquest Consell ja funciona des de l’any 2004 i
el que avui es proposa és fer-ho formalment. Es una eina de treball molt
important per als infants i joves en situació de risc i vulnerabilitat, i abarca
diferents àmbits com el de serveis socials, educatius, etc.

6

El Consell té dos òrgans col.lectius, que són l’Assemblea i la Junta Rectora.
Seguidament, dóna lectura a la composició de l’Assemblea, de la que
formen part diferents tècnics municipals dels sectors implicats;
representants dels diferents centres educatius i de les Ampas; responsables
de diferents serveis municipals; i representants de les àrees sanitàries de
justícia, d’educació i de seguretat de diferents serveis de la Generalitat de
Catalunya.
Per la seva part, la Junta Gestora la formaran com a màxim 9 persones, i
estarà designada per l’Assemblea.
L’Assemblea es reunirà 3 vegades a l’any i la Junta Gestora farà les funcions
de comissió de treball i en el seu sí es debatran els temes o assumptes que
puguin ser sotmesos a la consideració de l’Assemblea. Les seves reunions
tindran una periodicitat mensual.
Evidentment, aquest Consell –com es veu- està format essencialment per
tècnics i, per tant, funcionarà independentment de la composició política de
la Corporació. D’aquesta forma tindrà una continuïtat en el seu treball i el
fet que es formalitzi és perquè, a part de mostrar que es vol donar
continuïtat –perquè és un instrument molt important- ens servirà també
perquè, un cop institucionalitzat, puguem demanar subvencions.
Intervé el Sr. Coloma, i avança que votaran a favor, si bé malgrat que sap
que el Consell està orientat específicament a menors en situació de risc, ells
consideren que ha de ser per tota la joventut i que seria bo que fos per a
tots.
Entén que és una feina que s’està fent i que s’ha de fer des de
l’Ajuntament, però que s’ha d’integrar dins les polítiques que Lloret planteja
per als seus joves.
El govern està treballant en la llei de polítiques per als joves de Catalunya,
que confia que sigui una eina que ajudi en tots aquests temes.
Entén que la joventut ha de participar en el Consell aportant les seves idees
i considera que la seva creació formal és un pas endavant positiu i que
ajuda a millorar la gestió transversal d’aquest tipus de polítiques.
Pren la paraula la Sra. Santamaria dient que pensa que falten representants
de les associacions juvenils i entén que aquest Consell hauria de tenir la
finalitat d’integrar aquesta part de la ciutadania i les seves associacions. Per
tant, creu que s’hauria d’incorporar com a membres de l’assemblea a
representants d’aquestes associacions, si és que estan constituïdes o si en
un futur es constitueixen, perquè puguin incorporar-se i participar. Aquesta
és la seva proposta.
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Seguidament, intervé la Sra. Echegoyen donant l’enhorabona a l’equip de
govern perquè per fi han creat un òrgan de participació, i això sempre és
bo.
Recorda que l’any 2004 els grups de l’oposició van treballar en un
reglament de participació ciutadana, del que mai més s’ha sabut.
Malgrat ser aquest un òrgan de participació sectorial, benvingut sigui, i
encara més si es constituís amb la voluntat que funcioni.
No estem acostumats a actes de participació ciutadana, si exceptuem els
que van fer pel POUM, i això malgrat que es van rebre subvencions per
potenciar aquesta participació ciutadana. Aquesta manca de participació
ciutadana ha provocat problemes com el de la plaça Melcior Montero.
Aquest organisme es crea per als infants amb risc, però entenen que ha de
tenir un àmbit d’atenció integral i que, per tant, hauria d’estar pensat per a
infants i joves tant estiguin en situació de risc o no. Pensa que s’ha de tenir
una actitud preventiva més que curativa i, per tant, s’han de prendre
mesures perquè les situacions de risc no es produeixin. Hem d’actuar a
priori i no a posteriori.
Malgrat estar d’acord, pensen que manquen alguns elements importants.
Així, manca representants de les llars d’infants, que és l’inici de tota
l’educació. I en aquest context recorda que ells van proposar que
l’Ajuntament organitzés una cerimònia de benvinguda als nounats. Vostès
ho van rebutjar però ells continuen pensant que era una bona idea i que
tenia com a fonament ser l’inici per crear una xarxa de relacions.
Pensa que les normes s’han fet a corre-cuita i que se n’hauria de fer una
lectura curosa. Així, no se sap si la persona que farà de secretari té veu i
vot. Com ja ha dit, falten representants de la llar d’infants i de l’associació
de joves.
Pel que fa a la representació municipal, aquest l’anomena l’alcalde i entén
que haurien de ser tant tècnics com polítics, doncs creu que el regidor de
joventut n’hauria de formar part. En definitiva, hi ha nombroses
indefinicions.
Malgrat això, votaran a favor tornant a demanar-los una lectura curosa i
creuen que podrien aprofitar l’experiència que en aquests temes té el Sr.
Ontañon i que els ajudi.
Contesta el Sr. Codina que, com ja ha dit, aquest consell es constitueix per
situacions de risc, que són molt nombroses.
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Respecte si han d’estar representades les llars d’infants, creu que els
tècnics municipals que estan al consell ja representen aquest sector però,
en tot cas, no té cap inconvenient.
Evidentment, si hi ha associacions de joves tindran cabuda, però a
l’assemblea i no a la junta rectora, doncs aquesta ha de ser reduïda per ser
eficaç. Insisteix que aquest consell es constitueix pels temes de risc, que
representen un nombre elevat de casos i s’han de treballar si volem
resoldre’ls.
Es clar que el consell d’avui està dintre de la participació sectorial, més que
participació ciutadana en sentit ampli, i ho és perquè ha de resoldre les
nombroses situacions complicades de joves i infants de Lloret de Mar.
De nou, pren la paraula la Sra. Santamaria dient que s’ha dit que està
composat de tècnics, però ja dubte que els representants de les Ampes es
puguin considerar tècnics, i creu que s’haurien d’afegir els grups que s’han
esmentat abans, doncs pensa que no vindrà d’una o dues persones més.
Intervé novament la Sra. Echegoyen, dient que els seus comentaris estan
fets amb ànim constructiu, i entén que es constitueix per les situacions de
risc, però també creu que és important prevenir i actuar abans que es
produeixi aquest risc. Per això insisteix que les associacions haurien d’estar
representades en sentit ampli i haurien de participar en tenir cura d’aquests
sectors en risc.
Es per això que demana que s’ampliï la participació de les associacions
juvenils perquè puguin aportar idees i contrastar-les. Entén que és un
treball molt important que poden fer aquests joves a Lloret i que poden ser
molt productiu perquè es poden dir les coses d’igual a igual. Aquest és el
nostre punt de vista.
Finalitza dient que també hauria d’estar representades les Ampes de les
llars d’infants.
Novament, contesta el Sr. Codina dient que avui es crea formalment el
consell, però en realitat ja està funcionant i que està realitzant molt bona
feina. No té cap problema en que s’afegeixin les Ampes de les llars d’infants
ni les associacions juvenils. Es un consell format bàsicament per tècnics i no
per polítics, tècnics que coneixen els problemes de la població i que donaran
continuïtat a aquesta tasca. Tampoc aquest consell ha de trepitjar altres
òrgans o seccions que ja tenen una tasca definida i que, com ja ha dit
abans, avui simplement es tracta de formalitzar una eina que ja està
funcionant i que ho fa bé.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que entén que les aportacions
s’han fet a fi de bé, i que és un tema en el que hem de treballar tots
plegats. Ja s’estan fent tasques que no solament incideixen quan el risc ja
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s’ha produït, i així s’han fet nous centres escolars, campanyes informatives,
etc.
Quant al tema educatiu, van dir que en aquests moments solament tenim
un mòdul de comerç. En l’anterior legislatura el govern de la Generalitat ens
va prometre que hi hauria altres mòduls d’esport i de turisme, però no ha
estat així, i ara se n’acaben de concedir a altres municipis.
A tall d’exemple, Olot té 18 mòduls i nosaltres sols 1, quan tenim ja bastant
més població (cita altres poblacions que també tenen molts més mòduls que
nosaltres).
Considera que aquesta era una qüestió important i que en temes com
turisme o esport tenia una lògica que ens els donessin a nosaltres.
Fa uns dies va fer una visita al Sr. Otero demanant una reunió amb el
conseller per parlar d’aquest tema, i perquè tinguin en compte l’important
augment de població que hem tingut.
Tenim ja funcionant des de fa temps espais com El Puntet, on no solament
es reuneixen els joves, i constitueix un espai molt dinàmic. Ara tenim un
nou projecte a Fenals, que serà un segon puntet i que, entre altres coses,
servirà no sols pels joves sinó per a la integració i perquè la gent gran
tingui el primer contacte amb les noves tecnologies.
També vol parlar de la important feina que fan els casals d’estiu amb
l’atenció als nostres infants durant aquest període. No vol oblidar-se dels
clubs esportius i d’altres entitats que entre tots fan una gran tasca
preventiva amb els infants i la joventut. En aquest cas l’Ajuntament ha de
recolzar i potenciar aquestes feines.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist l’informe emès des de la secció de Benestar i Família de
l’Ajuntament, en el que es posa de manifest la necessitat que des de
les seccions municipals que exerceixen responsabilitats en matèria
d’infància i adolescència s’assumeixi la iniciativa de posar en marxa
els espais i mecanismes de participació a l’entorn dels infants i joves
del municipi i les seves famílies, especialment aquells que es trobin o
puguin trobar-se en una situació de vulnerabilitat social i, en aquest
sentit, es proposa la Creació del Consell Social d’Atenció a la Infància
i a la Joventut de Lloret de Mar amb la intenció que sigui un ens
municipal de participació sectorial en el sí del qual es reflexioni sobre
els problemes que afectes als infants, adolescents i joves de Lloret,
així com es proposin mesures per a fer-hi front, i que s’hi convidi a
formar-ne part als ens públics i privats que treballen o interactuen
amb infants, adolescents i joves a Lloret.
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Atès que la figura jurídica que millor s’ajusta al plantejament realitzat
en l’informe és la d’un òrgan de participació sectorial, el qual té la
consideració d’òrgan municipal complementari que forma part de
l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, i que es troba regulat en
els articles 62 a 64 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.
Atès que de l’esmentat article 62 del Decret legislatiu 2/2003, així
com de l’article 22.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, es desprèn que és competència del Ple la
creació dels òrgans municipals complementaris.
Atès allò establert a l’article 131.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels enes locals (ROF), en el sentit que
en l’acord de creació dels consells de participació sectorial caldrà
establir també la composició, organització i àmbit d’actuació
d’aquests òrgans
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de Serveis Personals i Governació, adopta el següent acord:
PRIMER. Aprovar la creació del Consell d’Atenció a la Infància i a la
Joventut de Lloret de Mar, que tindrà la consideració d’òrgan
complementari municipal.
SEGON. Aprovar les Normes Reguladores del Consell d’Atenció a la
Infància i a la Joventut de Lloret de Mar, en les quals s’estableix la
seva naturalesa jurídica, àmbit d’actuació, objectius, competències,
composició, òrgans i funcionament, les quals conformen, juntament
amb la present proposta, aquest expedient administratiu.
TERCER. Notificar el present acord a totes les entitats públiques i
privades que, d’acord amb les normes reguladores aprovades,
conformen el Consell Social d’Atenció a la Infància i a la Joventut de
Lloret de Mar.
5.- ADJUDICACIÓ CONCURS L’ATORGAMENT DE NOVA LLICENCIA
PER PRESTAR EL SERVEI URBA DE TAXI (LLICENCIA n. 41).
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera dient que avui
proposen a aquest Plenari l’aprovació de l’adjudicació de la llicència número
41 del servei públic de taxi de Lloret de Mar.
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Amb data 11 de maig de 2006, es va demanar a aquest 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.
Amb data 2 de novembre de 2006, es va registrar d’entrada en aquest
Ajuntament 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 a la petició d’aquest Ajuntament.
El Ple Municipal va aprovar, amb data 28 de novembre, la creació de la
nova llicència de taxi de 7 places i el conseqüent plec de condicions
administratives particulars que havien de regir el corresponent concurs
(procediment obert, tramitació d’urgència).
La convocatòria del concurs va ser publicada al BOP n. 245 i al DOGC n.
4777 amb dates 28 de desembre i 11 de desembre de 2006,
respectivament.
Amb data 11 de gener de 2007 es va procedir a l’acte públic d’obertura de
les pliques presentades al concurs:
Plica núm. 1.- RADIO TELETAXI DE LLORET DE MAR SL.
Plica núm. 2.- ADOLFO LUCHA JAEN
El 14 de febrer de 2007 es reuneix la Mesa de Contractació i emet informe
de valoració tècnica d’ambdues pliques, atorgant la puntuació següent:
Plica núm. 1.- RADIO TELETAXI DE LLORET DE MAR SL: 54 punts
Plica núm. 2.- ADOLFO LUCHA JAEN:
34 punts
En tractar-se d’una llicència de 7 places i estar situada la seva parada en el
Passeig Jacint Verdaguer, tenint en compte que els dos titulars de llicència
van demanar el canvi d’ubicació al.legant la no rendibilitat econòmica del
servei pel fet de no estar inclosos en la xarxa d’emissores de ràdio teletaxi,
i tenint en compte que l’oferta de Ràdio Teletaxi SL ofereix signar un
conveni pel transport de malalts afectats de tractament de hemodiàlisis,
creiem que el resultat de l’adjudicació proposat és més avantatjós i
repercuteix favorablement en la millora del servei de taxi a Lloret de Mar.
També volem agrair l’esforç de tot el col.lectiu de taxistes del municipi per
tal de continuar ampliant de forma permanent la qualitat i la cobertura del
servei, així com l’esforç econòmic que aquest fet comporta per a tot el
col.lectiu.
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Es per tot aquests motius, que proposem l’adjudicació de la llicència de taxi
núm. 41 de 7 places a Ràdio Teletaxi de Lloret de Mar SL.
Intervé, seguidament, la Sra. Echegoyen dient que voldria fer un parell de
consideracions, i és que es fa difícil que amb els apartats 5 i 6 dels criteris
de valoració, la plaça es pogués adjudicar a un particular i, per tant, creu
que tenien avantatges les persones jurídiques. Es per això que demana
revisar en futurs plecs de condicions aquests dos criteris, doncs d’aquesta
manera serà més oberta la possibilitat d’adjudicació.
Contesta el Sr. Riera donant lectura als diferents criteris i considera que
queda clar que en els tres primers no hi ha ningú que pugui tenir
avantatges, doncs es contemplen totes les possibilitats tant de persones
jurídiques com particulars, i uns exclouen als altres.
Respecte als altres criteris, entén que no es beneficia a ningú en particular,
i la prova és que la persona jurídica puntua en 3 criteris i la persona física
en 2. Es tracta de criteris que afavoreixen un millor servei, el taxi familiar i
el servei 24 hores.
Pren la paraula, de nou, la Sra. Echegoyen dient que els criteris que ella ha
assenyalat són difícils que els pugui aconseguir un particular.
Es cert que els dos primers s’anul.len entre si i que en el quart hi ha igualtat
d’oportunitats, però insisteix que en els dos que hi ha assenyalats els
particulars ho tenen molt difícil.
El que estan demanant és que en posteriors licitacions es revisin aquests
dos criteris, i no dubte que ara s’hagi fet bé, però creu que quan es
convoquin llicències que tinguin un altre contingut s’hauria de tenir en
compte el que ha comentat.
De nou, contesta el Sr. Riera dient que, evidentment, els plecs de
condicions s’estudien en cada cas segons el tipus de llicència, i explica el
perquè en aquesta llicència s’han aplicat aquests criteris i no altres.
Evidentment, en una propera convocatòria, s’aplicaran els que es creguin
més adients per al tipus de plaça que es convoqui.
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que, amb aquesta llicència, el servei de
taxi serà encara més social i millorarà el bon servei que ja s’està fent,
reforçant-se el servei oncològic ja existent, ara també amb el servei de
diàlisis. Hem de dir que diferents Ajuntaments ens han demanat com ho
estem fent per poder gaudir també ells d’aquests serveis.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
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Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 28/11/2006, va
acordar la incoació d’expedient de contractació administrativa per a
l’atorgament de llicència per a prestar el servei urbà de taxi a Lloret
de Mar (LLICÈNCIA NÚM. 41), va obrir la convocatòria corresponent
mitjançant el procediment obert, sistema de concurs i tramitació
urgent i, a tal efecte, va aprovar el plec de clàusules administratives
corresponents.
Vist que els anuncis relatius a la convocatòria d’aquest concurs van
ser publicats en el BOP de Girona núm. 245 de data 28/12/2006 i en
el DOGC núm. 4777 de data 11/12/2006.
Atès que dins el termini per a la presentació d’ofertes van presentar
les següents:
Plica núm. 1.- RADIO TELETAXI DE LLORET DE MAR SL.
Plica núm. 2.- ADOLFO LUCHA JAEN
Atès que la Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia
19/02/2006 per a valorar les pliques presentades i, després
d’efectuar les pertinents valoracions, va proposar a l’òrgan municipal
competent l’adjudicació d’aquest contracte a la societat “RADIO
TELETAXI DE LLORET DE MAR SL.”.
Atès allò establert a l’article 88 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, en relació a l’adjudicació de contractes; i
els 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.
Atès allò establert a l’article 21.1 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació a les
competències de l’Alcalde en matèria de contractació.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de Serveis Personals i Governació, adopta el següent acord:
PRIMER.- Adjudicar el contracte administratiu per a l’atorgament de
llicència per a prestar el servei urbà de taxi a Lloret de Mar
(LLICÈNCIA NÚM. 41) a la societat “RADIO TELETAXI DE LLORET DE
MAR SL.”, amb subjecció al plec de condicions administratives
aprovat.
SEGON.- Citar a l’empresa adjudicatària perquè en el dia i la hora que
se li indicarà concorri a formalitzar el contracte administratiu
corresponent.
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TERCER.- De conformitat a la clàusula 11a. del plec de condicions del
concurs, l'adjudicació definitiva serà notificada als participants i es
publicarà en el BOP i en el DOGC.
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que
sigui necessari per fer efectiu aquest acord.
6.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR LA “II CARTA
DE TOSSA”.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera tot dient
que a proposta del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les
Comarques de Girona, de la Diputació de Girona, es va fer una reunió el dia
30 de maig a Tossa, de la que va resultar la II Carta de Tossa de 31 de
maig de 2006, en la qual un seguit de municipis costaners, amb l’objectiu
de posar les bases per afavorir la progressió del esmentats municipis cap a
escenaris de major sostenibilitat, a fi d'assolir-lo a partir de les següents
actuacions:
-

-

-

-

-

-

Definir i establir bones pràctiques a cadascun dels espais
costaners, basats en la gestió sostenible dels medis litorals, els
seus paisatges i entorns més immediats.
Realitzar planejaments urbanístics i plans de gestió encaminats a
la millora, manteniment, restauració i recuperació dels paisatges,
entorns i medis litorals.
Desplegar els instruments precisos per conformar un mosaic
continu d’espais lliures que garanteixi la connectivitat social,
paisatgística i ecològica entre el sistema litoral i el territori
interior.
Treballar en la recerca de línies de subvenció per a l’aplicació de
mesures de gestió sostenible dels medis litorals.
Fomentar l’adaptació de figures de gestió ambiental a les platges i
per als serveis que ofereixen.
Apropar els medis litorals al coneixement dels usuaris mitjançant
programes específics d’educació, conscienciació i informació, i
implicar aquests en la seva conservació.
Recuperar l’ús i millorar els camins de ronda i camins litorals com
a coneixement dels espais naturals costaners i com a oferta
complementària de qualitat a l’oferta convencional de platges.
Fomentar l’ús de sistemes i xarxes de mobilitat sostenible, en
l’àmbit urbà i entre els diversos municipis litorals.
Crear un consorci de gestió litoral, com a eina de suport tècnic i
seguiment de projectes als municipis adherits a la Carta de Tossa,
com a plataforma de debat i d’estratègies per la cooperació i
coordinació supramunicipal en la millora del litoral.
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D’acord amb això, es proposa adherir-se a la II Carta de Tossa i trametre
l’acord al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques
de Girona.
Intervé el Sr. Coloma dient que la primera carta es va aprovar l’any 2001 i
ells estan a favor d’ambdues cartes i de les seves bones intencions. S’hauria
d’aprofitar l’ocasió per tornar a potenciar l’Agenda XXI, que havia fet una
tasca molt important i en la que hi havia una participació de ciutadans en
relació a tots aquests temes.
Fa referència, seguidament, a què el proper diumenge haurà un acte a
Santa Cristina que va en la línia que té l’Ajuntament i Lloret de preservar el
litoral, cosa que no és fàcil.
Seguidament, pren la paraula la Sra. Santamaria donant lectura als
objectius d’aquesta segona carta, i fent referència als objectius de la
primera, que es va aprovar el 29/03/2001.
Ha de dir que en aquests moments la nostra Agenda XXI està desapareguda
del mapa.
A continuació, intervé la Sra. Echegoyen dient que repetirà, en part, el que
va dir quan es va aprovar la primera carta.
Quan es van adherir a la primera Carta de Tossa, ja va quedar clar que el
seu contingut tenia molt a veure amb l’Agenda Local XXI.
No és menys impactant que ens proposin adherir-nos a la segona Carta de
Tossa quan acaben de finiquitar l’Agenda XXI, que era una entitat modèlica
i citada per arreu del mon com a paradigma de funcionament.
Vostès l’han deixat buida de contingut, perquè no hi ha participació
ciutadana, perquè ha deixat de ser un ens autònom i s’ha transformat en un
departament municipal convertit únicament en un apèndix de la promoció
turística. S’utilitza el logotip, rés més, com en el programa de mobilitat en
el que no ha participat ningú de l’Agenda XXI.
Fan un vot per la Carta de Tossa i demanen amb fermesa que es torni a
posar en funcionament l’Agenda XXI.
Contesta el Sr. Riera dient que, com Ajuntament, van ser convidats a
participar en l’elaboració d’aquest document, que avui és la II Carta de
Tossa, que de fet el que fa és actualitzar la documentació de la primera.
Ja estan d’acord en la potenciació de l’Agenda Local XXI, que ha vingut
realitzant una tasca molt important, i que durant la seva vida ha fet feines
transcendents per a la nostra vila, com és el treball sobre el sòl no
urbanitzable; part del programa de la participació ciutadana en el POUM,
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amb un alt grau de satisfacció; estudi de mobilitat amb la col.laboració de la
universitat de Barcelona; el projecte SUVOT dins d’Interreg; el programa
dels indicadors, i altres.
Estan plenament convençuts que cal treballar per potenciar-la i treballaran
per aconseguir-ho.
De nou, intervé el Sr. Coloma dient que l’Agenda XXI no és un ens de
l’Ajuntament, sinó que ha de ser una simbiosi entre els ciutadans i
l’Ajuntament. I és això el que es demana, que torni la ciutadania a l’Agenda
XXI. Durant aquest any l’Agenda XXI ha fet moltes coses valuoses per a
Lloret i, per tant, demana que novament torni a ser el que era fins fa un
temps i que escalfi motors una altra vegada.
Seguidament, pren la paraula de nou la Sra. Santamaria, preguntant què ha
passat amb el PALS, que no s’ha reunit des de fa molt temps el forum.
L’Agenda XXI treballa segons una metodologia, i el fòrum fa molt temps que
no es reuneix.
A continuació, torna a intervenir la Sra. Echegoyen dient que nosaltres
varem apostar i seguim apostant per l’Agenda XXI. I ho fem perquè el
programa del MOLL ho va començar l’Agenda XXI. Aquest projecte, que és
l’eix del turisme cultural de Lloret.
Però és que també van fer l’auditoria ambiental del medi natural i altres
temes.
Els recorda que amb la pèrdua de l’Agenda XXI es perden oportunitats de
fer coses per manca de participació ciutadana. Avui confia que el propòsit
de posar-la en marxa sigui real, perquè en aquest moment el panorama és
desencantador, ja que l’han abandonat i l’han buidat. Confia que realment
el Sr. Riera doni un pas endavant.
Essent les 21’08, i prèvia autorització de la Presidència, s’incorpora a la
sessió el Regidor Sr. Josep Bernat.
Continua la Sra. Echegoyen dient que confia que tal i com ha dit el Sr.
Coloma, l’Agenda XXI torni a escalfar-se i treballar, i tirar endavant projecte
com el com el mapa sònic, que s’ha d’incorporar al POUM. Finalitza dient
que la seva petició és que l’Agenda XXI torni a viure i funcionar.
Torna a contestar el Sr. Riera, dient que avui el que es proposa és aprovar
aquesta segona Carta de Tossa.
Ja està d’acord en la importància de l’Agenda XXI, en la que ha tingut i en
la que tindrà en el futur. Tenen un repte, i és donar un salt qualitatiu, i
d’aquesta manera facilitar la tasca de la gent que forma part d’ella.
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Recorda que el tema de les Agendes XXI procedeix de la Conferència de Rio,
en la que un dels punts del programa és que els ciutadans han de decidir el
seu futur, de forma independent i lliure de compromisos polítics.
D’aquesta definició de l’Agenda XXI es desprèn un fet molt important, que
és la no politització de les Agendes XXI. I això és molt important. Els polítics
no han d’estar a l’Agenda XXI; creu que les persones, la ciutadania, és la
que ha de participar, i els polítics han de mantenir-se al marge, perquè
llavors les Agendes XXI es polititzen i la seva gent desapareix.
També pensen que han d’obtenir els mitjans econòmics suficients perquè es
desenvolupin per ells mateixos.
Es veritat que es va començar amb el PALS (es va iniciar el 21/11/2000),
però no es va finalitzar. Sense aquest instrument no es poden obtenir
subvencions. Per això hem establert converses amb l’Ajuntament de Tossa
per fer-ho conjuntament, i s’ha demanat subvenció a la Diputació de
Girona. El que es pretén, doncs, és que entre tots (administracions i
Agendes XXI) es pugui elaborar aquest instrument, el PALS, que és de vital
importància per avançar en aquests temes.
Recullen l’interès de tots els grups de tirar endavant l’Agenda XXI, si bé
amb el compromís de no polititzar-la. Confia que el compromís de treballar
en aquesta línia sigui de tots plegats.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vista la II Carta de Tossa de 31 de maig de 2006, en la qual un
seguit de municipis costaners, amb l’objectiu de posar les bases per
afavorir la progressió del esmentats municipis cap a escenaris de
major sostenibilitat, a fi d'assolir-lo a partir de les següents
actuacions:
1. Definir i establir bones pràctiques a cadascun dels espais
costaners, basats en la gestió sostenible dels medis litorals, els
seus paisatges i entorns més immediats.
2. Realitzar planejaments urbanístics i plans de gestió encaminats a
la millora, manteniment, restauració i recuperació dels paisatges,
entorns i medis litorals.
3. Desplegar els instruments precisos per conformar un mosaic
continu d’espais lliures que garanteixi la connectivitat social,
paisatgística i ecològica entre el sistema litoral i el territori
interior.
4. Treballar en la recerca de línies de subvenció per a l’aplicació de
mesures de gestió sostenible dels medis litorals.
5. Fomentar l’adaptació de figures de gestió ambiental a les platges i
per als serveis que ofereixen.
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6. Apropar els medis litorals al coneixement dels usuaris mitjançant
programes específics d’educació, conscienciació i informació, i
implicar aquests en la seva conservació.
7. Recuperar l’ús i millorar els camins de ronda i camins litorals com
a coneixement dels espais naturals costaners i com a oferta
complementària de qualitat a l’oferta convencional de platges.
8. Fomentar l’ús de sistemes i xarxes de mobilitat sostenible, en
l’àmbit urbà i entre els diversos municipis litorals.
9. Crear un consorci de gestió litoral, com a eina de suport tècnic i
seguiment de projectes als municipis adherits a la Carta de Tossa,
com a plataforma de debat i d’estratègies per la cooperació i
coordinació supramunicipal en la millora del litoral.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de Serveis Personals i Governació, adopta el següent acord:
PRIMER.- Adherir-se a la “II Carta de Tossa” de 31 de maig de 2006 Vers una gestió sostenible per la Costa Brava.
SEGON.- Trametre el present acord al Consell d’Iniciatives Locals per
al Medi Ambient de les comarques de Girona –CILMA- (c/ Sta.
Eugènia, 10, 4t – 17001 Girona).
7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA DE LLORET DE MAR,
AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
D’ordre de la Presidència, pren la paraula la Sra. Santamaria, que dóna
lectura íntegre a la moció.
Intervé el Sr. Coloma dient que el govern s’adhereix a l'Any Europeu de la
Igualtat d'Oportunitats per a Tothom 2007
L’objectiu d'aquesta iniciativa europea és sensibilitzar l’opinió pública sobre
els avantatges d'una societat justa i cohesionada.
El Govern ha acordat adherir-se a l'Any Europeu de la Igualtat
d’Oportunitats per a Tothom 2007-Cap a una Societat Justa. El suport i la
participació en la celebració d'aquesta iniciativa europea es realitzarà a
través del Departament d’Acció Social i Ciutadania, d'acord amb les línies
d’acció del Govern d’Entesa. Segons aquestes línies d’acció, les polítiques
públiques han de promoure la consecució d'una Catalunya en la qual la
cohesió social sigui efectiva, tingui en compte tota la ciutadania, en totes
les seves diferències i situacions específiques, al llarg de tot el seu cicle vital
i en tots els diferents àmbits de la vida quotidiana.
El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea van declarar l’any
2007 l'Any Europeu de la Igualtat d’Oportunitats per a tothom - Cap a una
societat més justa (Decisió núm. 771/2006/CE), amb l’objectiu de
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sensibilitzar l’opinió pública sobre els avantatges d'una societat justa i
cohesionada. Amb aquesta proposta es pretenen adoptar iniciatives de
conscienciació per rebutjar les actituds i les conductes discriminatòries, i
proporcionar més informació a la ciutadania sobre els drets i les obligacions
legals.
En aquest marc, aquest any s'han fixat una sèrie d’objectius específics en
quatre àmbits:
-

-

-

Drets: conscienciar sobre el dret a la igualtat i a no patir
discriminació, així com sobre la problemàtica de la discriminació
múltiple.
Representació: estimular un debat sobre com augmentar la
participació en la societat del grups víctimes de discriminació, així
com una participació equilibrada entre homes i dones.
Reconeixement: facilitar i celebrar la diversitat i la igualtat.
Respecte: promoure una societat més cohesionada.

El dret de la igualtat davant la llei i de protecció de totes les persones
contra qualsevol tipus de discriminació constitueix un dret universal
reconegut en diversos textos legals, com ara: la Declaració Universal dels
Drets Humans, de 1948; el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets
Humans i de les Llibertats Fonamentals, de 1950; o els acords de les
Nacions Unides sobre drets civils i polítics i sobre drets econòmics, socials i
culturals, de 1966. En el marc de les institucions europees, el Tractat de la
Unió Europea (Art. 6) es basa en els principis de llibertat, democràcia,
respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals i de l’Estat de
Dret, tal i com resulten de les tradicions constitucionals comunes als Estats
membres.
A Catalunya, l’Estatut d’Autonomia inclou en el seu article 4 sobre Drets i
principis rectors un punt 2 que resa "Els poders públics de Catalunya han de
promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels
grups siguin reals i efectives; han de facilitar la participació de totes les
persones en la vida política, econòmica, cultural i social, i han de reconèixer
el drets dels pobles a conservar i desenvolupar llur identitat"; així com un
punt 3 en el qual es fa constar que "Els poders públics de Catalunya han de
promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme,
la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l’equitat de gènere i el
desenvolupament sostenible".
Pren la paraula la Sra. Echegoyen dient que cada any, quan arriben
aquestes dates, hem de recordar les dones en la seva vessant més pública:
“la dona treballadora”. I aquí puntualitzaré: treballadora en el sentit que
cobra un salari pel treball realitzat. Totes les dones estaran amb mi que la
dona ha treballat sempre a casa i fora sense cobrar el salari: com exemple
les dones de zones rurals.
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El reconeixement de desigualtats i de greuges comparatius és tan palès que
el Parlament Europeu ha instruït el 22 de febrer dia de la “Igualtat de
Salari” per a homes i dones. Per guanyar igual que l’home, la dona ha de
treballar 13 mesos i 22 dies.
La incorporació de la dona al treball és un fenomen d’importància
estratègica. Tan important com la globalització o les noves tecnologies. Fins
al punt que el model de participació laboral dual és el més estès. I el canvis
en la societat venen determinats per aquesta mateixa incorporació de la
dona al món laboral.
Amb la possibilitat de separacions i divorcis, apareixen nous models de
família, les famílies monoparentals en les quals predominen mares i fills,
sense la figura masculina, perquè l’autonomia econòmica ha permès a la
dona independència. Independència i llibertat no sempre acceptada i entesa
per les parelles masculines que la interpreten com un perill i reaccionen en
conseqüència. D’aquí venen gran part de les agressions. Tantes que
comencem a comprovar que 13 morts són massa, són indicatives de la
profunditat d’un problema social de calat. Tenim una pauta cultural molt
arrelada que s’ha de canviar. A títol d’exemple:
-

3% d’homes netegen la casa davant el 77% de dones
5% d’homes s’encarreguen de la cuina davant el 81% de dones
7% d’homes planxa davant el 81% de dones

Han estat capaces de generar nova legislació.
Avui els diaris parlen de la Llei de garantia d’igualtat laboral, de la
conciliació de la vida familiar i laboral no tan per a les dones sinó per obrir
una porta als homes i que s’incorporin a les tasques de la vida quotidiana.
S’ha aprovat la Llei de Dependència perquè les dones no es poden fer càrrec
de les persones amb carències d’autonomia.
Això demostra que la dona sempre ha tingut empenta. Però el moviment es
demostra caminant.
Lloret i el 50 aniversari de les sufragistes a l’any 1982, van ser capaces de
mobilitzar entitats com el Xino Xano i l’Apac, per reivindicar drets que avui
ja són realitats.
Tenen una capacitat reconeguda, i així el premi “Turing” d’informàtica, una
espècie de Nobel de la informàtica, s’ha donat a una dona. I l’Institut Català
de la Dona ha fet un calendari solament amb dones científiques.
Les dones han tingut força per fer retirar l’anunci de Dolce&Gavanna.
Malgrat tot no solament ha de ser un dia reivindicatiu sinó també festiu.

21

La importància de la educació i de la formació del jovent. Els nois seran els
homes del futur que han de respectar les noies que seran les futures dones.
Fer una referència a les dones perquè mantinguin l’orgull de dones i
continuïn en la lluita i en la reivindicació no en contra ni per oposició al
masclisme, sinó en la lluita pel progrés. Reivindiquem i donem passos
endavant.
Intervé, seguidament, el Sr. Codina dient que el 28 de novembre de l’any
passat la Sra. Santamaria ja va presentar una moció en relació a les dones,
i avui en presenta una altra.
En aquesta es demana la igualtat d’oportunitats en tots els sentits, i
independentment del to de la moció els acords que es proposen són molt
semblants als de l’anterior moció.
El proper dijous, a les 8 del vespre, hi ha un acte en aquesta sala per
presentar el Pla Integral de la Dona, pla que bàsicament serà una eina molt
important per aconseguir de veritat la igualtat d’oportunitats.
Pensa que aquest pla serà l’eina sobre la que es donarà el proper pas, que
hauria de ser la creació de la regidoria de la dona. Des d’aquí es convida
tothom a la presentació d’aquest Pla Integral.
Contesta la Sra. Santamaria donant les gràcies a tots per la bona acollida i
sintonia de la moció.
Es cert que el punt tercer és semblant al de l’anterior moció, i evidentment
està d’acord en crear la regidoria de la dona. Aquest pla i totes les altres
iniciatives són importants per la dona en general i en especial per aquelles
que venen de fora.
De nou intervé el Sr. Codina dient que respecte a les dones immigrants ja
funciona un pla d’acollida, i el que es fa és treballar transversalment en tots
aquests temes.
Finalment, pren la paraula el Sr. Alcalde dient que en aquest tema com en
altres l’Ajuntament recolza les associacions lloretenques i se seguirà per
aquest mateix camí.
A la societat actual es donen discriminacions molt variades, i considera que
el nostre poble és un banc de proves importants, degut a l’alt grau
d’immigració. Creu que malgrat això tenim bona nota en general. Hem de
continuar lluitant perquè no es produeixi cap discriminació, ni per ser dona
ni per cap altre motiu.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
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El Grup Municipal d’ICV-EUiA de Lloret de Mar un any més i amb
motiu del dia internacional de les dones vol deixar constància que la
distribució dels treballs, els temps i la riquesa entre homes i dones al
nostre país és molt desigual: la taxa d’ocupació femenina és del
47,7% mentre que la masculina arriba al 68,20%. D’altra banda, la
taxa d’atur femenina és del 8,20%, mentre que la taxa d’atur
masculina és del 5,50%. Pel que fa al treball domèstic, el diferencial
entre el temps que dediquen els homes i les dones continua essent
molt alt. Mentre les dones n’hi dediquen 23h a la setmana, els homes
només n’hi dediquen 7h. A més hi ha una destacable diferència entre
els treballs ocupats majoritàriament per homes i els ocupats
majoritàriament per dones. En aquest segon cas, estan fortament
vinculats a les tasques de cura o d’assistència i menys valorats.
I pel que fa a l’esfera simbòlica, l’educació i la comunicació,
especialment pels mitjans audiovisuals, reprodueixen i perpetuen la
jerarquització i la invisibilitat de les dones. Només cal apuntar que
segons un informe del CAC, el percentatge d’aparició de dones a les
noticies a Catalunya és del 20%, i el percentatge en que les dones
prenen la paraula, el 17%.
Aquestes dades mostren la continuïtat d’alguns aspectes claus per
entendre la situació de desigualtat i falta de llibertat real de les dones
al nostre país avui. Cal fer visible i afrontar aquests elements de
sexisme i androcentrisme que ens afecten de forma comuna a totes
les dones, sense oblidar que no som un grup social homogeni: cal
que les polítiques transversals tinguin en compte altres eixos de
desigualtat que configuren un panorama social complex: l’edat, les
discapacitats, el fet migratori, el tamany de la població on es visqui, i
moltes altres circumstàncies que fan de les dones un conjunt plural.
Atès que en el terreny normatiu i institucional ens trobem en un
moment molt esperançador per a la realització de polítiques que
afavoreixin la equitat i el dret a la diferència, ja que el nou Estatut
ens dota d’un marc polític fonamental on és explícit el compromís de
les institucions polítiques catalanes amb l’equitat entre homes i
dones i el reconeixement del valor de les aportacions de les dones al
conjunt de la societat
Atès que el Govern d’Entesa ha manifestat un compromís explícit amb
la equitat entre homes i dones en el conjunt de les esferes socials i
polítiques, mitjançant el Vè Pla d’Acció i desenvolupament de les
polítiques de dones a Catalunya 2005-2007
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de Serveis Personals i Governació, adopta el següent acord:
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PRIMER.- Reiterar el compromís d’aquest ajuntament a seguir
treballant amb totes les associacions i entitats del municipi per
aconseguir la plena igualtat de drets i deures de tota la ciutadania.
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat a impulsar la Llei per a un
nou pacte de ciutadania entre dones i homes, tal i com consta en el
Pacte d’entesa nacional de progrés
TERCER.- Instar al govern a que, de la forma més breu, s’iniciï el
tràmit parlamentari per a l’aprovació de la Llei de Drets de les Dones
per l’eradicació de la Violència masclista
QUART.- Recolzar el vigent Estatut de Catalunya, especialment
l’article
41.5,
actualment
recorregut
davant
del
Tribunal
Constitucional, que estableix que “Els poders públics han de vetllar
perquè la lliure decisió de la dona sigui determinants en tots els casos
pel que fa a les qüestions que poden afectar-ne la dignitat, la
integritat i el benestar físic i mental, en particular pel que fa al propi
cos i a la seva salut reproductiva i sexual”.
CINQUÈ.- Trametre els acords al Govern de la Generalitat de
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
Govern de l’Estat espanyol i als Grups Parlamentaris del Congrés.
8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA DE LLORET DE MAR
PER LES MILLORES URGENTS DEL SERVEI DE RODALIES I
REGIONALS DE RENFE A CATALUNYA.
Essent les 21’37 hores i prèvia autorització de la Presidència, s’absenta de
la sessió durant la deliberació i votació d’aquest punt el Regidor Sr. Josep
Bernat, per tenir interessos en aquest.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula la Sra. Santamaria, en primer lloc
agraint que en haver de retirar ella la seva moció el Ple passat per no poder
assistir per malaltia, el grup del PP retirés també la seva.
Posteriorment, hem tingut converses i de les dues mocions avui se’n
presenta una.
Seguidament, dóna lectura integra a la moció.
Continua dient la Sra. Santamaria que creu que no cal donar més
explicacions, les notícies d’aquests dies avalen la moció, i sense anar més
lluny ahir al vespre va haver un altre episodi. El que demana és que s’actuï
com més aviat possible.
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Intervé la Sra. Echegoyen dient que el seu grup presenta una esmena, que
consisteix en substituir el punt sisè de l’acord, que tindria el següent
redactat:
“SISÈ.- Exigim que la millora de la xarxa actual passi a ser un
assumpte prioritari. Per això instem a la Generalitat de Catalunya que
a la propera reunió bilateral de la Comissió Generalitat-Estat del mes
d’abril, es prioritzi el traspàs de competències dels trens de rodalies i
regionals amb els recursos corresponents.”
Continua dient que ja és la 20a. avaria des del començament d’any.
Aquests dies el que no parla del Barça o del partit Betis-Sevilla, parla de la
Renfe. Han hagut 50.000 afectats sobre les 400.000 persones que utilitzen
a diari el tren.
S’ha d’introduir que la connexió de Lloret amb els aeroports i per tant amb
Europa, acabaria d’arrodonir una xarxa que seria l’autèntic connector, però
avui aquest tema no toca.
Es un problema seriós i contundent, i s’ha de posar seny i diners.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Alcalde dient que l’interès dels grups de
CIU i PP en aquesta moció ha estat centrar el tema en Lloret, perquè
pensen que ha de ser pràctica i, així mateix, que el tren ha de ser pràctic i
llavors és quan s’utilitzarà de veritat.
També estan d’acord amb el tema dels aeroports, però això es farà en el
seu moment. Així mateix, estan d’acord amb l’esmena presentada pel PSC i
confia que es prenguin mesures i que aquestes es contemplin en els
pressupostos, a part de millorar la gestió. Ara falta gestió i manquen
inversions. Pensa que amb aquesta moció estan tots els grups a favor.
Contesta la Sra. Santamaria que s’hauria d’insistir en la millora de la
connexió de Blanes amb Girona, doncs s’han de fer transbords amb Maçanet
i es perd molt temps. Sap que és difícil però s’ha d’intentar.
De nou, intervé el Sr. Alcalde dient que cal treballar en diferents camins, i
un d’ells seria el desdoblament de la carretera de Blanes a Lloret, amb la
instal.lació d’un carril per al bus públic. Això és un tema molt important per
a Lloret, i l’hem d’aconseguir amb la pressió de tots. Nosaltres, per la nostra
part, ja estem fent la feina arranjant el tema dels accessos.
Seguidament, es posa a votació l’esmena presentada pel PSC, la qual és
aprovada per unanimitat. Així mateix, amb aquest mateix quòrum, queda
aprovada per unanimitat dels reunits la moció, amb la incorporació de
l’esmena. Per tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
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El Grup municipal d’ICV-EUiA de Lloret de Mar, constata una vegada
més i vol denunciar les greus deficiències i incidències en el transport
públic ferroviari i la manca d’informació a què RENFE sotmet els
viatgers. Aquesta situació ha posat el servei de rodalies i regionals en
una situació límit. El millor adjectiu per qualificar el servei de rodalies
de RENFE és el de desastrós.
Donada la problemàtica del transport públic ferroviari que afecta la
ciutadania de Lloret de Mar, principalment en la línia que cobreix el
trajecte Blanes-Barcelona, i tenint en compte els problemes soferts
darrerament en aquest servei i d’altres de la xarxa ferroviària
catalana, aquest plenari demana que des de l’Administració de l’Estat
i des de l’Autonòmica, així com per part de tots els grups polítics
implicats, es facin els esforços pressupostaris necessaris per tal de
dotar a la xarxa ferroviària de la infraestructura adient com a mitjà
de transport públic.
L’autèntic problema és que des de fa anys el Ministeri de Foment no
inverteix el suficient ni en les rodalies ni en els serveis regionals de
Catalunya. Tota la inversió ha anat destinada al trens d’alta velocitat,
la prioritat número ú era i continua sent vertebrar ferroviàriament
Espanya i la forma de fer-ho era a través de l’AVE.
Alguns grups parlamentaris, al Congrés de Diputats, han presentat
preguntes a RENFE, han interpel·lat la Ministra de Foment i han fet
propostes de millora com la moció aprovada aquest octubre per
començar el traspàs del servei de rodalies i regionals a la Generalitat
abans del 31 de desembre d’enguany.
RENFE és una empresa que es troba en fallida tècnica: el primer
problema de RENFE és d’organització; el segon és de manca
d’inversió en les vies actuals; i el tercer és la manca de capacitat i de
freqüència en alguns trams.
Davant d’aquests fets, calen solucions urgents i radicals perquè la
situació és d’una extraordinària gravetat. Els usuaris i usuàries estan
farts d’aquesta situació. Exigim actuacions urgents.
Per recuperar la normalitat en el servei i la confiança dels usuaris i
usuàries formulem i reclamem entre d’altres les actuacions següents:
Primer.- És d’interès general que la línia d’alta velocitat arribi a
Barcelona, però molt més important és que ho faci sense pertorbar el
tren de la majoria, els serveis de rodalies i regionals.
Segon.- Reclamem una compensació pel mal servei. Cal que RENFE
ofereixi una compensació global als viatgers. Alguns càlculs
estableixen en 20 milions d’euros el preu de les jornades perdudes
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pels treballadors i treballadores degut als retards de RENFE des de l’1
de setembre.
Tercer.- Volem un servei d’informació eficient, fins ara inexistent, de
forma que els usuaris i usuàries abans d’entrar a les estacions
sàpiguen si el servei funciona correctament. En cas contrari, RENFE,
en coordinació amb els altres operadors de transport púbic haurà
d’organitzar, i si cal, proveir serveis alternatius.
Quart.- Demanem la creació de l’Oficina d’atenció al client. Cada
estació ha de constituir-se en una oficina d’atenció al client amb un
sistema àgil per canalitzar les reclamacions.
Cinquè.- Demanem que hi hagi una major freqüència de pas en el
trajecte Blanes–Barcelona, en el sentit que les freqüències funcionals
s’adaptin a les necessitats reals dels usuaris, per tal de minimitzar la
durada del trajecte, i que la qualitat del servei quant a maquinària
sigui el més moderna i còmoda possible.
Sisè.- Exigim que la millora de la xarxa actual passi a ser un
assumpte prioritari. Per això instem a la Generalitat de Catalunya que
a la propera reunió bilateral de la Comissió Generalitat-Estat del mes
d’abril, es prioritzi el traspàs de competències dels trens de rodalies i
regionals amb els recursos corresponents.
Setè.- Concretar les extensions de la xarxa a curt termini i demanar
urgentment la millora en les freqüències i els horaris del tram BlanesGirona.
Vuitè.- Cal encarregar la compra de trens de rodalies i de regionals
per superar les actual deficiències en el servei. És urgent la millora en
els freqüències, les capacitats i els horaris d’aquest serveis.
Novè.- Donem suport a la proposta de creació d’una comissió
d’usuaris i usuàries que segueixi el compliment del pla de xoc que ha
presentat el Ministeri de Foment.
Acordem traslladar aquesta Moció al Govern de l’Estat espanyol, al
Ministeri de Foment, als Grups Parlamentaris del Congrés de Diputats
i del Senat, al Govern de la Generalitat, als Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a RENFE, a ADIF, a l’Associació per a la
Promoció del Transport Públic i al Síndic de Greuges.
Essent les 21’50 hores i prèvia autorització de la Presidència, es reincorpora
a la sessió el Regidor Sr. Josep Bernat.
9.- PROPOSTA D’ACORD DEL PROJECTE DE CONTRACTE DE PRÉSTEC
PER UN IMPORT DE 5.193.088,48 €, A FORMALITZAR AMB LA CAIXA
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D’ESTALVIS I PÈNSIONS DE BARCELONA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que
en relació a l’acord de Ple de data 02/12/2006, amb l’aprovació provisional
del Pressupost General per a l’exercici de 2007, s’establia la concertació
d’un préstec per un import de 5.193.088,48 € per a les inversions de l’any
2007.
S’han estudiat les propostes presentades per diferents entitats financeres,
essent la més adient per als interessos municipals la presentada per La
Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona.
A l’informe d’Intervenció consta el procediment per a la concertació de
l’esmentat crèdit, així com que el deute viu per operacions de crèdit, abans
de l’operació a concertar d’aquest Ajuntament, és de 24.078.759,51 €, a
tornar al llarg dels propers 10 anys.
A l’informe també es diu que al no superar el deute viu el 110% del
recursos liquidats per operacions corrents consolidats de l’entitat local, no
és precisa l’autorització del Departament d’Economia i Finances per a la
concertació d’aquesta operació de crèdit.
L’índex d’endeutament comptat aquest crèdit representa un 70’07%.
Finalitza llegint la part dispositiva de la proposta.
Intervé el Sr. Coloma dient que no entrarà en el detall dels números perquè
ja ho ha fet el Sr. Valls, però ells, per coherència amb la seva posició del
pressupost que van aprovar, també aprovaran aquest crèdit que servirà per
portar a terme les inversions previstes al pressupost (dóna lectura a una
part d’aquestes).
Pren la paraula, seguidament, la Sra. Santamaria, dient que ells van votar
en contra del pressupost, però en tot cas s’abstindran perquè no es pugui
dir que posen “pals a les rodes”.
A continuació, intervé la Sra. Echegoyen dient que aquesta concertació és
important i necessària, i per tant votaran afirmativament.
Contesta el Sr. Valls donant les gràcies per les seves votacions i li hauria
agradat que tots votessin a favor. Realment, no entén l’abstenció de la Sra.
Santamaria.
Sense més deliberació, i per 18 vots favorables dels regidors presents de
CIU, PSC-PM, PP i ERC, i 1 abstenció del regidor d’ICV-EUIA, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
En relació a l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data
05/12/2006 relatiu a l’aprovació provisional del Pressupost General
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per a l’exercici de 2007 i publicat definitivament en el BOP núm. 14
de 19 de gener de 2007, en el que s’establia la concertació d’un
préstec per un import de CINC MILIONS CENT NORANTA-TRES MIL
VUITANTA VUIT AMB QUARANTA VUIT CÈNTIMS (5.193.088,48 €),
destinats a les finalitats assenyalades en el Pla d’Inversions de l’any
2007
Atès les propostes presentades al respecte per: Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco
Santander Central Hispano, Banc de Crèdit Local i Banesto
i
estudiades les ofertes, ha resultat la més adient als interessos
municipals la presentada per l’entitat CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS
DE BARCELONA.
Atès l’informe preceptiu emès al respecte pel Secretari i Interventor,
al Ple de la Corporació adopta el següent acord:
PRIMER.- Procedir amb CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE
BARCELONA la formalització d’una operació de crèdit per un import
de 5.193.088,48 €, amb les condicions financeres següents:
Import
Termini
Amortitzacions
Liquidació d’interessos
Comissió d’obertura

5.193.088,48 €
10 anys (9 amortitzacions i 1 de carència)
36 quotes trimestrals de 144.252,46 €
trimestrals
exempt

El tipus d’interès serà d’un tipus fix condicionat en què si l’Euribor a 3
mesos és inferior a 4,75% el tipus serà del 4,06 % fix i si l’Euribor a
3 mesos és superior o igual al 4,75 % el tipus aplicable serà l’Euribor
a tres mesos sense diferencial.
SEGON.- Aprovar íntegrament i cadascuna d’elles per separat totes
les clàusules (Condicions particulars i generals) en conjunt que conté
el projecte de contracte unit a l’expedient.
TERCER.- Facultar àmpliament a la Sr. Alcalde President XAVIER
CRESPO I LLOBET, amb poder tan ampli com amb dret sigui precís,
per a què en nom i representació d’aquest Ajuntament signi els
documents públics i privats que siguin necessaris per a la
formalització del préstec.
QUART.- En el supòsit que les condicions del mercat en el moment de
la formalització del préstec resultessin oneroses per l’Ajuntament,
l’Alcalde queda autoritzat per negociar d’acord amb les propostes
presentades, la més favorable als interessos municipals.
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10.- APROVACIÓ CONVENI PER EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 431, DE 21 DE
JULIOL DE 1993.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que aquest punt
té com a base el conveni per execució de la Sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya 431, de 21 de juliol de 1993, signat entre aquest
Ajuntament i els germans Josep, Joan i Maria FÀBREGAS FREIXAS i Maria
FREIXAS MARIA.
Fa una petita explicació del tema, dient que el 25/05/1981 aquesta família
va cedir a l’Ajuntament una finca destinada a zones verdes públiques i
equipament públic, cessió que estava condicionada al compliment d’uns
pactes.
Els cedents van interposar recurs contenciós administratiu per
l’incompliment de les condicions fixades contra l’aprovació definitiva del Pla
General de Lloret de 1985.
El recurs va esser desestimat i en data 31/01/2000 es declara la fermesa de
la Sentència.
Per part dels cedents es va instar l’execució de la sentència atès que no era
possible la devolució del terreny, perquè l’Ajuntament havia construït una
edificació destinada a llar d’infants municipal, amb la qual cosa l’Ajuntament
tenia l’obligació d’indemnitzar. La quantitat fixada per part dels propietaris
era de 2.925.652,73 €, més interessos legals sobre aquesta quantitat, a
partir del mes de març de 2003.
Es van iniciar converses per buscar una solució extraprocessal i com a
resultat d’aquestes es va arribar a mutu acord, establint-se una
indemnització substitutòria. L’Ajuntament pagarà als particulars la quantitat
de 2.103.542,37 € per tots els conceptes, en 3 pagaments.
Les parts donaran compte d’aquest acord extraprocessal a la Secció Primera
de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, i en sol.licitaran la seva homologació judicial.
Amb aquest acord es procedeix a la liquidació definitiva de totes les
qüestions referents a la cessió de dita finca, i es donen per satisfets de
qualsevol concepte, sense que tinguin rés a reclamar per raó de costes
judicials.
Les parts s’obliguen a atorgar tots els documents necessaris a fi que quedi
inscrita al Registre de la Propietat n. 1 la cessió de la finca.
Finalitza donant lectura a una part de la part dispositiva de la proposta.
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Intervé el Sr. Ontañón dient que votaran a favor de la proposta amb
resignació. Ell ha viscut aquesta història des de l’any 1981.
No és possible que un alcalde no faci seus els compromisos adquirits per
l’alcalde anterior. Es una actuació molt greu.
No entén com en tants anys com han passat, fins i tot des de la sentencia,
no s’hagi arribat fins ara a un acord. Ara això significa una càrrega molt
important per aquest Ajuntament. Es incomprensible que s’hagi trigat tant
en buscar una solució i creu que aquest incompliment va ser un error.
L’incompliment es va fer al poc temps de fer-se la cessió, i ell ja ho va
lamentar en el seu moment. Li disgusta que per un error passat el poble de
Lloret hagi de pagar aquesta important quantitat.
Contesta el Sr. Valls que l’acord millora el que els propietaris demanaven, i
fins i tot la valoració que s’havia fet. Per tant, l’Ajuntament ha d’agrair la
bona predisposició dels particulars.
Des de que van entrar s’ha intentat negociar amb diferents possibilitats.
S’han buscat diferents aprofitaments i usos, però no ha estat possible. Es
per això, que donat que estaven obligats a resoldre el tema, creu que és
una bona solució.
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que voldria fer un comentari, i és que
evidentment s’han de complir els compromisos anteriors. Això s’ha de fer
sempre però també ha de dir que cada moment és diferent i que a vegades
els paràmetres varien, i encara més en el camp urbanístic. Sorgeixen
factors nous que donen una altra visió als temes.
De totes maneres, està d’acord que s’han de complir els compromisos
escrits, però també ha de dir que s’ha de tenir molt de seny en els temes
urbanístics. A vegades, els que tenen la responsabilitat de governar, han
d’adoptar decisions potser no volgudes, però que s’han de prendre per
evitar haver de pagar indemnitzacions. Això és el que alguns no entenen o
no volen entendre.
Es per això que en l’actual POUM han adoptat decisions que han estat
preses perquè, dintre d’uns anys, no ens trobem en situacions com la
d’avui. Per això hem seguit els consells dels serveis jurídics. Aquestes
qüestions també s’han de tenir en compte en adoptar decisions
urbanístiques, i això no sempre és senzill.
A vegades no es pot fer el que es vol, perquè s’han de respectar convenis i
pactes presos amb anterioritat, siguin o no teus. Està segur que en el seu
moment l’alcalde de torn va fer el que considerava que era millor per a
Lloret.
Torna a intervenir el Sr. Ontañón dient que el compromís per l’Ajuntament

31

es va agafar l’any 1981 i tenia una vigència de 15 anys, i a l’any 1983 ja
havia intenció d’incomplir-lo. Creu que això no és de rebut. Les condicions
poden canviar amb el pas dels anys, però no solament en dos.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que avui donem compliment
a aquell compromís de l’Ajuntament i dóna les gràcies a la família per haver
arribat a un acord.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
1.- Vist el conveni per execució de la Sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya 431, de 21 de juliol de 1993, a signar entre
aquest Ajuntament i els germans Josep, Joan i Maria FÀBREGAS
FREIXAS i Maria FREIXAS MARIA que literalment diu:
I.- En data 25 de maig de 1981 Na. Maria FREIXAS MARIA i en
Josep FABREGAS CARBÓ, avui difunt, varen cedir a l’Ajuntament de
Lloret de Mar la finca situada entre els carrers d'Aiguaviva,
Barcelona, Tarragona i Avgda. de Catalunya, amb una superfície de
4.439,90 m2, per destinar-la a zones verdes públiques i
equipaments públics, segons escriptura pública atorgada en data 25
de maig de 1981 davant el Notari que fou de Lloret de Mar, en
Wladimiro Gutiérrez Álvarez (Protocol núm. 744). Aquesta cessió
restava condicionada a l’acompliment de les condicions fixades al
pacte segon de l'esmentat contracte.
Segons l'esmentada escriptura pública la finca te la següent
descripció:
"Una esta Villa de Lloret de Mar (Girona) de procedència del Mas
Rovira de Dalt o Manso Rovira de Arriba, cadastralment parcel·la
número 1401004, de superfície cuatro mil cuatrocientos treinta y
nueve metros nueve decímetres. Linda Norte calle Aiguaviva, Sur
Avenida de Catalunya, Este, calle Tarragona; Oeste carrer
Barcelona."
I, se segregava de la finca registral núm. 1987, inscrita al Registre
de la Propietat núm. 1 de Lloret de Mar. Aquesta finca
posteriorment es va agrupar amb una altre, i va passar a formar
part de la finca registral núm. 1158 del mateix registre, inscrita al
volum 964, llibre 91, foli 67.
Dita cessió no consta encara inscrita en el Registre de la Propietat
de Lloret de Mar núm. 1, a favor de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
II.- Els cedents varen interposar un recurs contenciós administratiu
(núm. 94/91) davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
per l'incompliment de les condicions fixades a l’esmentada
escriptura pública per a l’efectivitat de la cessió. El recurs s’havia
interposat contra l’aprovació definitiva atorgada per la Comissió
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Territorial d’Urbanisme de Girona de 15 de maig de 1985. El
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va estimar el
recurs contenciós, tot declarant que no s’acomplien les condicions
fixades al conveni de cessió, doncs el Pla general no recollia
l’aprofitament que s’havia pactat.
III.- En data 31 de gener de 2000 el Secretari de la Sala del
Contenciós Administratiu Secció Primera Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, declara la fermesa de la Sentencia núm. 431,
de 21 de juliol de 1993 de la Secció Primera de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que obligava a l’Ajuntament a la devolució de la finca,
atès que el Tribunal Suprem no va estimar el recurs de cassació
interposat contra la Sentencia del TSJC.
IV.- Al morir en Josep FÀBREGAS i CARBÓ, l’han succeït com a
únics hereus els seus fills, Josep, Maria i Joan FÀBREGAS FREIXAS,
a parts iguals, Aquests, juntament amb Na. Maria FREIXAS MARIA,
varen instar l’execució de la sentencia, i atès que no és possible la
devolució del terreny perquè l’ajuntament havia construït una
edificació destinada a Llar d’Infants Municipal, l’Ajuntament té
l’obligació d’indemnitzar. Amb aquesta finalitat, els mateixos varen
instar un incident davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, amb la finalitat de cobrar la indemnització, que varen
fixar en la quantitat total de 2.925.652,73 €, més interessos legals
sobre aquesta quantitat a partir del mes de Març de 2003.
En l'incident d’execució de sentència, les parts van demanar al
Tribunal la suspensió d’aquell, i van iniciar converses per buscar una
solució extraprocessal.
V.- Les parts consideren, atès que a l'esmentada finca es va
construir i executar un equipament docent municipal, la
impossibilitat material d’executar la Sentència en els seus propis
termes, i l’oportunitat de procedir a l’establiment de la corresponent
indemnització, que es possible arribar a un mutu acord, sense
necessitat d’executar judicialment la sentencia.
VI.- Que ambdues parts han arribat a un mutu acord en
l'establiment d’una indemnització substituiria, i per això venen a
subscriure el present conveni que se subjectarà als següents.
PACTES
PRIMER.- Les parts compareixents accepten de mutu acord que la
indemnització substitutòria per l’execució de la Sentència núm. 431,
de 21 de juliol de 1993 de la Secció Primera de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, quedi fixada amb la quantitat de DOS MILIONS CENT
TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS, AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS (2.103.542,37.-€), per tots els conceptes.
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SEGON.- L'Ajuntament de Lloret de Mar farà efectiu al pagament de
dita quantitat amb el següent calendari:
- TRES CENTS TRES MIL CINC CENTS QUARANTA DOS EUROS AMB
TRENTA-SET CÈNTIMS (303.542,37.- €), a la data de la signatura
del present conveni.
- NOU CENTS MIL EUROS (900.000.- €), abans del dia 30 de juny
de 2007.
- NOU CENTS MIL EUROS (900.000.- €), abans del 30 de juny de
2008
TERCER.- Les parts donaran compte d’aquest acord extraprocessal
a la Secció Primera de la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i en sol·licitaran la seva
homologació judicial.
Igualment manifesten que amb aquest conveni es procedeix a la
liquidació definitiva de totes les qüestions referents a la cessió de
dita finca i es donen per satisfets per qualsevol concepte, sense que
tinguin res que reclamar-se per raó de costes judicials.
QUART.- Igualment els compareixents s’obliguen a atorgar tots els
documents necessàries a fi de que quedi inscrita al Registre de la
Propietat nº 1 la cessió de la finca descrita al expositiu I i que es va
documentar per escriptura atorgada en data 25 de maig de 1981
davant el Notari que fou de Lloret de Mar, en Wladimiro Gutiérrez
Álvarez (Protocol núm. 744).
A tal efecte, atorgaran document i/o escriptura, a presentar al
Registre de la Propietat, juntament amb l’escriptura de l’any 81, en
el que faran constar:
1r.- Que ha quedat sense efecte el que disposa l’apartat 2n. de
l’escriptura de l’any 1981, que recull les condicions de la cessió, i la
condició resolutòria prevista a l’apartat 3r.
2n.- Que la finca registral núm. 1987 inscrita al Registre de la
Propietat núm. 1 de Lloret de Mar, sobre la que es practicava la
segregació, posteriorment es va agrupar amb una altre, i va passar
a formar part de la finca registral núm. 1158 del mateix registre,
inscrita al volum 964, llibre 91, foli 67.
Aquesta obligació d’atorgament de documents per facilitar la
inscripció, la compliran en el termini de trenta dies des de que
l'Ajuntament els requereixi amb aquesta finalitat i com a màxim
simultàniament al últim pagament dels pactats anteriorment.
Anirà a càrrec de l’Ajuntament totes les despeses i en el seu cas
impostos, derivats d’aquest conveni i per tant, en el seu cas, de la
segregació, transmissió i inscripció registral de la finca a favor de
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l’Ajuntament.
CINQUÈ.- El present conveni se sotmet a aprovació per part del Ple
de l'Ajuntament de Lloret de Mar, i té tots els efectes de transacció.

2.- Vist l’informe emès per part de l’Arquitecte Municipal en data 1 de
febrer de 2007 en el que literalment es diu:
INFORME DE VALORACIÓ DE LA FINCA SITUADA ENTRE L’AVGDA.
CATALUNYA I ELS CARRERS TARRAGONA, AIGUAVIVA I BARCELONA
Zonificació:
1.4B Ensenyament
1.4CF Esportiu
1.3
Espais Lliures i Zones Verdes
Tant la Llar Infantil Municipal Lola Anglada, com el Centre Cívic de
Can Carbó (E22 i E23) tenen un nivell de protecció E en el catàleg
d’elements d’interès històric-artístic.
Nivell de protecció [E]: edificis que podent-se enderrocar, ha de
quedar constància escrita i grafiada de la seva existència.
Aprofitament urbanístic
L’aprofitament mig ponderat de tots els plans a desenvolupar pel
PGOU és de 0,30566 m2 sostre / m2 sòl.
La finca és una illa tancada en sòl urbà consolidat en el teixit urbà de
Can Carbó, pel que estimem el seu coeficient d’edificabilitat neta
(0,30566 / 0,4 = 0,76415 m2 sostre / m2 sòl). El seu entorn més proper
té coeficients d’edificabilitat neta superior a 3 m2 sostre / m2 sòl.
Fixació del valor
Superfície de la finca:
4.439 m2
Valor de repercussió:
825 €
Valor total: 4.439 x 0,76415 x 825 = 2.798.451,03 € (dos milions
set-cents noranta-vuit mil quatre-cents cinquanta-un euros amb tres
cèntims).

El Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar el conveni per execució de la Sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 431, de 21 de juliol de
1993, a signar entre aquest Ajuntament i els germans Josep, Joan i
Maria FÀBREGAS FREIXAS i Maria FREIXAS MARIA en els termes
anteriorment assenyalats, el qual una vegada signat té tots els
efectes de transacció.
SEGON.- Facultar àmpliament a l’Alcalde-president o regidor en qui
delegui a fi que pugui portar a terme les actuacions necessàries per a
la seva formalització.
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TERCER.- Donar-ne trasllat als germans Josep, Joan i Maria
FÀBREGAS FREIXAS i Maria FREIXAS MARIA, a la Intervenció i a la
Tresoreria Municipal pel seu coneixement i efectes.
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 de gener: núm. 1 de data 03/01/07 fins al núm. 101 de data
31/01/07.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de gener: núm. 1 de data 02/01/07 fins al núm. 105 de data
31/01/07.

Decrets dictats pel Regidor Delegat d’Obra Pública i Medi Ambient:
-

Mes de gener: núm. 1 de data 02/01/07 fins al núm. 21 de data
30/01/07.

• DONAR COMPTE ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL.
El Sr. Alcalde dóna compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local
de data 14/12/2006, que cal donar-se compte en el Plenari, sense que es
registrin observacions de cap mena:
Des de la última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat
acords de la seva competència dels que s’ha de donar compte al Ple, i
que són els següents:
JUNTA GOVERN LOCAL de data 14/12/2006
48.15.- NOMENAMENT FUNCIONÀRIA INTERINA
REF EXP.: 165-2006-DIV-FINS-RESOL
Atès que s’ha produït una vacant d’una plaça d’Auxiliar Administratiu
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en règim d’interinatge (Cat. D), als Serveis d’Urbanisme.
Vist que, per necessitats del servei, és necessari cobrir la plaça
d’Auxiliar Administratiu vacant, adscrita als Serveis d’Urbanisme,
sense poder esperar a la resolució de la convocatòria del procés de
selecció.
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:
PRIMER. Nomenar funcionària interina d’aquest Ajuntament, amb
categoria d’Auxiliar Administrativa d’Administració General (Cat. D),
amb efectes del proper dia 16 de desembre de 2006 i fins que es
resolgui el procés de selecció de la plaça abans esmentada, la
senyora GRACIA PORT CASAMITJANA.
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 la interessada, 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 pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC:
“Essent que l’Ajuntament de Lloret de Mar està duent a terme
l’execució del projecte d’arranjament del carrer Vall de Venècia.
Atès el fet que, en la confluència dels carrers del Sol, números 11’15 i
Vall de Venècia, es troba una edificació que limita amb el carrer Vall
de Venècia, mitjançant un pati no edificat.
Essent tanmateix que el tancament de tal pati no segueix l’alineació
definida ni pel PGOU de Lloret de Mar de 1985, ni pel POUM de Lloret
de Mar, aprovat amb prescripcions per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona en sessió de vint-i-u de desembre de dos mil
sis. Així doncs, l’afectació per a la vialitat de part de tal finca, resta
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definida en el plànol E3, dels incorporats en el text del POUM.
Resultant aconsellable, per raons de mobilitat, accessibilitat,
econòmiques i estètiques, l’obtenció de la cessió de la superfície
afectada, constant l’execució de les dites obres en el carrer Vall de
Venècia.
Preguem que per part de l’equip de govern es diguin a terme les
gestions i negociacions precises amb la propietat, a fi i efecte de fer
efectiva la realització de tal afectació de vialitat, mitjançant la seva
cessió lliure de càrregues a l’Ajuntament de Lloret de Mar.”
Continua dient que fa poc es van iniciar millores al carrer, i seria bo fer-ho
ara i poder alinear el carrer.
Contesta el Sr. Valls que l’equip de govern comparteix la seva preocupació i
així al punt 16 de la memòria de l’obra es deia: “Totes les obres
contingudes en aquest projecte es situen en terrenys de domini públic
municipal, i més concretament en vialitat, exceptuant l’afectació prevista al
projecte de la finca situada al carrer del Sol n. 13-Vall de Venècia n. 39,
amb referència cadastral 7668202001, quedant aquesta afectada per una
superfície total de 15,70 m2, per un valor d’expropiació de 9.964,64 €,
segons valoració efectuada per l’arquitecte municipal.”.
Com sempre, primerament s’intentarà la cessió i si no és possible passarem
a la via de l’expropiació. El problema és que el titular de la finca ha fallit i
tant la vídua com els seus fills no s’han pogut localitzar i desconeixem
també el domicili.
Es va comprovar l’IBI i tampoc s’ha tret res clar, doncs continua a nom del
fallit i algú el paga en finestreta.
Per tant, segueixen intentant localitzar aquestes persones, però sabem que
no ha hagut acceptació d’herència. En el moment que es localitzi s’iniciaran
negociacions a fi de solucionar aquest tema.
Prec presentat per la Sra. Santamaria, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
“He rebut queixes de veïns de Fenals i Mas Arbós i demanen el
següent:
Que es posi llum a la part del cementiri (a la part de fora) que dóna a
Mas Arbós. Igualment al carrer Camí de Mas Arbós.
Que es netegi i desbrossi un petit bosc que hi ha entre els carrers
Sòcrates – Camí de Mas Arbós i Plató.
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Que es vigili que ningú s’enfili als sostres dels nínxols del cementiri
(sovint s’hi veuen nois allà enfilats).
Que es reforci la tanca existent en la vorera del carrer Plató.
Que es retiri un cotxe abandonat que hi ha a la Plaça d’Arquímedes.
Que l’autobús de la línia 2 que va a Fenals entri a Mas Arbós, ja que
hi ha el senyal de parada però no hi passa.
L’avinguda de Fenals sembla una autopista. Preguem que es
col.loquin “esquenes d’ase” en aquesta avinguda, ja que actualment
els cotxes agafen velocitats desorbitades amb el perill que això
comporta.”
Contesta el Sr. Alcalde, en primer lloc, agraint-li la pregunta perquè es
tracta de la zona on ell viu i sempre és difícil parlar de zones properes al teu
domicili. Després explicarà el perquè hi ha coses que no s’han solucionat i
que tenen diferent motivació.
Intervé el Sr. Valls dient que el tema de les llums ja s’ha previst i és una
càrrega urbanística del Projecte d’urbanització de Mas Arbós, així com
l’encintat, la vorera i la resta de serveis.
Quant al petit bosc és de propietat particular, i ja s’ha començat a treballar
en una ordre d’execució, però ja sabem que aquest tema és lent.
Pren de nou la paraula el Sr. Alcalde dient que, de totes maneres, aquesta
neteja s’havia fet fa dos anys. Realment no és un bosc sinó unes males
herbes.
La tanca es va fer durant l’anterior legislatura i en tot cas potser s’haurà de
reforçar.
Quan els veïns vegin a nanos pujar als nínxols, haurien de trucar a la
policia.
Respecte al tema dels cotxes, ell mateix ja ha avisat i, en tot cas, es
procurarà fer-ho, com es fa en altres indrets.
Respecte a la parada de l’autobús, s’estan revisant les línies i ja s’estudiarà.
Per últim, respecte al tema de l’Avinguda de Fenals, hi ha varies rotondes i
en tot cas el tema de les “esquenes d’ase”, es portarà a una comissió de
vialitat per estudiar-ho, si bé s’ha de tenir cura en aquestes qüestions.
Prec presentat per la Sra. Santamaria, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
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“Que es suprimeixi “l’esquena d’ase” que fa poc s’ha fet al carrer dels
Mestres entre la paret del camp de futbol i la vorera de l’aparcament,
ja que els dies de mercat hi ha hagut moltes caigudes, algunes
denunciades a la policia i amb ferides. Preguem que es busqui una
altra solució.”
Contesta el Sr. Alcalde que no es tracta d’una sinó de dues, i que no és la
solució definitiva, perquè la solució serà aixecar tot el paviment.
Es van posar a petició de nombrosos pares dels nens que utilitzen tant el
camp de futbol com el pavelló.
Potser és una mica més alta del normal, segurament s’haurà de revisar
perquè hi ha hagut alguna denuncia de problemes amb els cotxes, i en tot
cas es pintarà de nou.
Prec presentat per la Sra. Santamaria, en representació del grup municipal
d’ICV-EUIA:
“Que es canviï de lloc o carrer l’aparcament de motocicletes que hi ha
al carrer Barcelona enfront del número 14, ja que molesta als veïns
d’un edifici que tenen les finestres arran de vorera i entren els fums
dins les habitacions.
Proposem que s’instal.li al carrer Puig de Castellet.”
Contesta el Sr. Alcalde que aquest tema es portarà també a la Comissió de
Vialitat per veure que es pot fer, però la solució que es proposa és difícil
degut al fort desnivell d’aquest carrer
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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