ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 03/06
Dia: 29 de març de 2007
Sessió: ordinària
Horari: de 21 a 21’43 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
Laura Bertran Fontserè
Lucia Echegoyen Lerga
Josep Blanch Soler
Lluïsa Parrilla Alcalde
Darwin Austrich Martell
Susana Yerro Heras
Josep Alvarez Ortiz
Joaquim Teixidor Planells
Santiago Ontañon Castillo
Joan Abaurrea Lesaca
Rosa M. Santamaria Guirado
Eduard Coloma Boada
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general
S’han excusat d’assistir-hi:
Víctor Manuel Llasera Alsina
Josep Bernat Pané
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (01/03/2007).
Tot seguit, s'examina l'esborrany de l'acta de la sessió anterior la qual,
trobada conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits.
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2.- DESPATX ALCALDIA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple:
•

2 de març: Assistència juntament amb el regidor d’esports Sr.
Joaquim Teixidor, al sopar de la Penya Madridista de Lloret de Mar.

•

2 de març: Assistència al sopar de l’Obreria de Santa Cristina, en
motiu de la trobada dels Obres i actes seccions de l’obraria, celebrat
al restaurant el Trull.

•

3 de març: Assistència, juntament amb el regidor de comerç Sr.
Víctor Llasera i altres membres de la corporació VIII edició de la
Botiga al Carrer. Visita pels diferents comerços de Llorer de Mar.

•

4 de març: Assistència a l’Aplec dels Perdons, juntament amb els
regidors Sr. Josep Valls, Sr. Ignasi Riera, Sr. Romà Codina, Sr.
Francesc Oliva, Sr. Víctor Llasera, per arribar fins l’ermita de Santa
Cristina. En el decurs de l’aplec es va dur a terme la manifestació en
contra del PEIN. Seguidament es va celebrar el tradicional dinar amb
l’arrossada popular.

•

6 de març: Assistència, juntament amb els regidors Sr. Ignasi Riera i
Sr. Romà Codina, al Fòrum de les Llengües, celebrat a l’Hotel
Olympic, juntament amb la directora de planificació i foment de la
Secretaria de Política Lingüistica de la Generalitat de Catalunya, Sra.
Paquita Sanvicén.

•

6 de març: Assistència a la inauguració de l’exposició Gabinet
Gaudí: una experiència didàctica a la Sala de l’Antic Sindicat.

•

8 de març: Assistència a la Comissió de Govern del Consorci Costa
Brava a Girona.

•

9 de març: Assistència al sopar de la IV edició de la Nit de
L’empresari celebrat a l’Hotel Bernat II de Calella (Maresme), amb la
presència de més de 80 empreses i una mitjana de 250 assistents.

•

13 de març: Assistència juntament amb els regidors del consell de la
gent gran, a l’assemblea general del Casal del Jubilat.

•

14 de març: Reunió amb la regidora Sra. Anna M. Gallart , el
Director General de Turisme Sr. Joan Carles Vilalata i el Director dels
Serveis Territorials Sr. David Mascort, per tractar temes relacionats
amb el turisme.
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•

17 de març: Assistència juntament amb altres regidors de la
corporació al sopar organitzat per la Penya Blanc Blava de Lloret de
Mar, al restaurant El Trull.

•

19 de març: Assistència, juntament amb el regidors representants
de totes les forces polítiques municipals, els tècnics municipals de
governació, seguretat viària, participació ciutadana i contractació, els
representants de la empresa concessionària, a la primera Mesa del
Transport.

•

21 de març: Assistència juntament amb els regidors Sr. Romà
Codina i Sr. Joaquim Teixidor per part de l’Ajuntament de Lloret de
Mar i del Sr. Francesc Martínez de Foix, president de l’ACELL i
d’Special Olympics,al dinar ofert pel Diari de Girona per a fer entrega
del guardó al acte esportiu de més ressò del 2006 per la celebració
dels Jocs Special Olympics Lloret’06.

•

22 de març: Assistència juntament amb els regidors, voluntaris,
representació dels esportistes, espònsors i autoritats, a la presentació
de la pel·lícula dels Jocs Special Olympics Lloret’06, al pavelló
Municipal d’Esports de Lloret de Mar.

•

23 de març: Reunió juntament amb el conseller de Medi Ambient i
Habitatge l’Hble. Sr. Francesc Baltasar, i el Sr. Salvador Palaudelmas
en representació de l’Obreria de Santa Cristina, a la conselleria per
exposar-li la nostra decisió de la no inclusió al PEIN de Pinya de Rosa.

•

23 de març: Reunió juntament amb els regidors Sr. Josep Valls i Sr.
Romà Codina, els tècnics municipals i amb el director general
d’habitatge Sr. Joaquim Gascó, el subdirector Sr. Antoni Teignier i el
Sr. Jordi Bosch, per parlar de l’habitatge a Lloret de Mar.

•

25 de març: Assistència delegada als regidors Sr. Ignasi Riera i Sr.
Francesc Oliva, a la Marxa de les Ermites de Lloret de Mar.

•

25 de març: Assistència delegada als regidors Sra. Laura Bertran i
Sr. Francesc Oliva, al primer concert de Jazz celebrat als Jardins de
Santa Clotilde.

•

26 de març: Visita juntament amb el regidor de Benestar i Família a
les instal·lacions d’ASPRONIS a Blanes i Palafolls.

•

28 de març: Reunió juntament amb el regidor d’ensenyament SR.
Francesc Oliva, amb el Hble. Conseller d’Educació Sr. Ernest Maragall
i Mirà.
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3.- SUPRESSIÓ I CREACIÓ DE FITXERS DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Riera, el qual dóna lectura a
la proposta, tant en la seva part expositiva com dispositiva.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
La Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD) i el Reial Decret 994/1999 que estableix el Reglament de
mesures de seguretat, regulen que tota entitat que tracti o posseeixi
dades de caràcter personal –com és el cas de l’Ajuntament de Lloretha de registrar i mantenir actualitzat l’inventari de fitxers que
continguin aquest tipus de dades.
Atès que l’evolució dels serveis oferts al ciutadà, de la pròpia societat
i dels sistemes informàtics han produït que la finalitat i continguts
d’aquests fitxers han anat evolucionant des del moment en que es
van registrar, des de l’ajuntament de Lloret s’ha procedit a una
actualització de l’inventari de fitxers existent, que ha estat proposada
per l’empresa a la que es va contractar el projecte d’adequació a la
Llei orgànica de Protecció de dades.
Atès allò establert a l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
El Ple de la Corporació, amb l’informe favorable de la Comissió
Informativa de Serveis Personals i Governació, adopta el següent
acord:
Primer.- Suprimir els fitxers registrats a l’AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN DE DATOS, amb motiu de la revisió de fitxers efectuada
a l’Ajuntament. El destí de la informació continguda als fitxers
suprimits són els nous fitxers declarats en el punt 2 tal com es detalla
a continuació:
Fitxer suprimit

destí de la informació

Padró d'Habitants de Lloret de Mar.

Nou fitxer “PADRÒ”

Registre d’Entrada i Sortida

Nou fitxer
SORTIDA”

Recursos de Protecció Civil

Nou fitxer “PROTECCIÓ CIVIL”

Padró IBI

Nou fitxer “GESTIÓ FISCAL I TRIBUTARIA”

Padró IAE

Nou fitxer “GESTIÓ FISCAL I TRIBUTARIA”
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“REGISTRE

D'ENTRADA

I

Llicències i expedients d’urbanisme

Nou fitxer “URBANISME”

Expedients de llicència d’obertura Nou fitxer “URBANISME”
d’activitats
Fitxer de contribuents

Nou fitxer “GESTIÓ FISCAL I TRIBUTARIA”

Fitxer de proveïdors

Nou fitxer “TERCERS”

Vehicles de tracció mecànica

Nou fitxer “GESTIÓ FISCAL I TRIBUTARIA”

Abonats Server d’aigües

Nou fitxer “GESTIÓ FISCAL I TRIBUTARIA”

Padró de taxes

Nou fitxer “GESTIÓ FISCAL I TRIBUTARIA”

Registre de la nòmina del personal

Nou fitxer “NÓMINES”

Registre policial d’infraccions.

Nou fitxer “POLICIA LOCAL”

Segon.- Aprovar la creació dels fitxers automatitzats que es detallen
a l’Annex.
Tercer.- Procedir a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
la disposició de creació i supressió i de l’annex que l’acompanyen.
Quart.- Procedir a la inscripció en el Registre General de Fitxers,
depenent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de la
supressió dels fitxers relacionats en el punt primer de la present
resolució.
Cinquè.- Procedir a la inscripció en el Registre General de Fitxers,
depenent de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, de la creació
dels fitxers relacionats en el punt segon de la present resolució.
Sisè.- D’altra banda d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que per tal de fer
ús dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les dades
de qualsevol ciutadà, és necessari adreçar-se a l’Ajuntament de Lloret
de Mar situat a la Plaça de la Vila 1, i omplir el formulari corresponent
a l’atenció del Responsable de Fitxer.
4.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DE DOS EMPLEATS DE
L’AJUNTAMENT
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera, que dóna
lectura íntegra de la proposta, tant en la seva part expositiva com
dispositiva.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vistes les sol·licituds efectuades pels següents empleats municipals:
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-

Sra. ROSER GRUART RUIZ, de compatibilitzar la seva feina
d’Educadora de la Llar d’Infants Municipal amb una altra activitat
privada consistent en l’impartició de classes a la Fundació
“Secretariat Escola Cristiana” durant els mesos d’abril i maig
d’enguany, tal i com es detalla en la sol·licitud presentada.

-

SR. JOAN PRIETO DIEZ, de compatibilitzar la seva feina de Paleta
dels Serveis Municipals de Manteniment amb l’activitat privada
d’ajudant de cuiner en l’empresa d’hostaleria “Hopark S.A”.

Vist l’informe jurídic emès pel Secretari General i el Tècnic
d’Administració General en data 21 de novembre de 2006, en ocasió
al reconeixement de la compatibilitat de segones activitats de
diversos empleats municipals entre els quals hi havia el
reconeixement de la compatibilitat d’empleats que realitzaven
segones activitats privades i que s’ajusten a les sol·licituds objecte de
la present.
El Ple de la Corporació, amb l’informe favorable de la Comissió
Informativa de Serveis Personals i Governació, adopta el següent
acord:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat del seu lloc de treball amb la
realització de les activitats privades abans esmentades als empleats
de l’Ajuntament: Sra. Roser Gruart Ruiz i Sr. Juan Prieto Diez, amb
les següents condicions:
-

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

-

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

-

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

-

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

serveis en l’entitat local.
-

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

-

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

-

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

-

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

SEGON.- D'aquest acord se’n donarà trasllat a l’interessat i a la
secció de Recursos Humans.
5.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
PER A L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT CONCURS OBERT, DE LA
CONCESSIÓ D’US I/O ARRENDAMENT D’ESPAIS AL MERCAT
MUNICIPAL DIARI.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Abaurrea, tot dient que
avui proposen a aquest plenari l’aprovació del plec de condicions econòmico
administratives que ha de regir el concurs per a l’adjudicació dels drets
d’explotació de les parades núm. 19, 20, així com el magatzem núm. 2 de
la planta primera altell, el magatzem núm. 2 de l’entresol i la cambra
frigorífica núm. 2 de la planta Mercat Diari de Lloret de Mar.
Aquests espais públics van revertir a favor de l’Ajuntament per acord de
Junta de Govern Local de data 11/01/07.
S’ha realitzat una actualització del preu base de licitació molt reduïda per
tal de potenciar el seu argument comercial.
El límit de la concessió d’aquests espais serà igual que la resta de
concessions, fins el 17/04/2014.
Així mateix, demanem a aquest Plenari que delegui a la Junta de Govern
Local la resolució del concurs corresponent, així com les posteriors
adjudicacions que es puguin efectuar mitjançant procediment negociat.
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Intervé la Sra. Echegoyen dient que ja està d’acord en que es faci aquest
concurs, però voldria fer una reflexió en veu alta.
Pensen que el mercat municipal no acaba de rutllar suficientment. La
veritat és que no saben ben be perquè és. De totes maneres, els rumors
del trasllat del mercat també fa que els comerciants es frenin en fer
possibles inversions. Per tant, per ajudar en aquest tema creu que seria
convenient dir si es farà aquest trasllat i, si es fa, explicitar els terminis.
Contesta el Sr. Abaurrea que els mercats tenen una lluita comercial
complicada, ja que els és difícil competir en preu amb alguns altres tipus
d’establiments. Però creu que si que rutlla raonablement bé.
El trasllat en el seu cas es farà a mig termini, però els comerciants del
mercat tenen en aquests moments els llocs de venda a un preu baix i, per
tant, pensa que és una bona inversió. Es una bona ocasió per fer-se amb
algun lloc d’aquests, perquè tindran dret de preferència.
De totes maneres, aquest mercat té els mateixos problemes que qualsevol
altre mercat municipal i, potser, un canvi d’ubicació seria un revulsiu. Hem
de tenir en compte que el mercat té molts clients grans i, per tant, si es fa
un canvi de lloc, s’ha de tenir en compte que aquest ha de seguir essent
cèntric.
Torna a prendre la paraula la Sra. Echegoyen, dient que la seva intervenció
té com a finalitat que el mercat es revitalitzi i que es facin campanyes, com
es va fer a Nadal i en altres moments.
Ha recollit la inquietud d’una part dels comerciants del mercat i pensa que
tots estem d’acord en què es necessita revitalitzar. Crida l’atenció el que hi
hagi llocs buits, i això ha de ser una reflexió tant per a l’Ajuntament com
per a la població.
Finalitza dient que considera desitjable que el mercat tingui més vida de la
que té actualment.
Contesta de nou el Sr. Abaurrea dient que creu que la situació actual del
mercat és millor que a l’inici de la legislatura, doncs havia abans més
nombre de parades tancades que ara. I això és fruit de l’esforç important
realitzat per tots plegats, gràcies a la cooperació que en tots els temes
referents a mercat ha hagut entre l’Ajuntament i l’Associació de
Comerciants d’aquest.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que en aquests moments les
concessions del mercat han de ser un incentiu, ja que tindran una situació
de preferència en el moment que es realitzi el canvi. El termini depèn del
POUM, però estima que serà d’un mínim de 3 anys.
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Els mercats estan canviant molt i s’han de veure també altres models, però
queda clar que ha de ser central i modern. Es tindrà en compte als
concessionaris actuals.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès que hi ha una sèrie de parades, cambres i magatzems del
Mercat Municipal Diari de Lloret de Mar, tots ells de titularitat
municipal, que actualment es troben vacants, sense estar ocupats
per ningú.
Atès que des de la Regidoria Delegada de Mercats es considera
convenient convocar concurs per tal d’oferir la possibilitat que els
citats espais puguin ser ocupats i explotats preferentment en règim
de concessió administrativa fins el dia 17 d’abril de 2.014 o,
subsidiàriament en règim d’arrendament de duració anual
prorrogable fins l’esmentada data.
Vist el Plec de condicions econòmico-administratives particulars
regulador del concurs que s’ha de convocar a tal efecte, el qual figura
en el corresponent expedient administratiu.
Atès allò establert en el Reglament regulador del règim del Mercat
Municipal Diari de Lloret de Mar (B.O.P núm. 111 de 15 d'agost de
1996).
Atès allò establert en els articles 59 a 71 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de Patrimoni dels ens
locals; en relació a la concessió administrativa per a la utilització i/o
explotació de béns de domini públic.
Atès allò establert en els articles 85 i següents 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 al procediment de
concurs.
Atès allò establert en els articles 5.3 i 9 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 al caràcter privat dels
contractes d’arrendament i a l’obligatorietat d’haver de seguir les
normes de dret administratiu pel que fa a la seva preparació i
adjudicació.
Atès allò establert a l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva redacció donada
per la Llei 57/2003, de 17 de desembre, de mesures per a la
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modernització del govern local, en relació a la possibilitat que el Ple
delegui en la Junta de Govern local l’atribució de resoldre
l’adjudicació de concessions de més de quatre anys de durada.
Atès allò establert a l’article 22.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de Règim Local, en relació a la competència
del Ple per a atorgar concessions administratives plurianuals de
duració superior a quatre anys.
El Ple de la Corporació, amb l’informe favorable de la Comissió
Informativa de Serveis Personals i Governació, adopta el següent
acord:
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa del concurs
per a la concessió dels “DRETS D’EXPLOTACIÓ DE LLOCS DE
VENDA (PARADES), MAGATZEMS I CAMBRES DEL MERCAT
MUNICIPAL DIARI DE LLORET DE MAR, i/o la concertació DE
CONTRACTES D’ARRENDAMENT SOBRE ELS CITATS ESPAIS”, i obrir
la convocatòria corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest
contracte es dugui a terme mitjançant el procediment obert, sistema
de concurs i tramitació ordinària.
SEGON.- Aprovar inicialment el plec de condicions econòmicoadministratives tècniques i particulars que regiran en el concurs per
a l'adjudicació del contracte administratiu de servei citat
anteriorment, el qual figura en el corresponent expedient
administratiu.
TERCER. D’acord amb el que preceptua l’article 277.1 del DL
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, exposar l’esmentat Plec de
condicions per un termini de 20 dies naturals mitjançant anunci
publicat
al Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la
Generalitat, a efectes de presentació de proposicions, amb el
benentès que si no es produeixen reclamacions s’entendrà
definitivament aprovat.
QUART.- Delegar a la Junta de Govern local, en aquest cas concret,
la competència per resoldre aquest concurs i, en cas que algun o
alguns espais no siguin adjudicats per manca de licitadors, per
resoldre també les posteriors adjudicacions que puguin efectuar-se
mitjançant procediment negociat.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’Associació de Concessionaris del
Mercat Municipal Diari pel seu coneixement i efectes escaients.
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA,
RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’ANY
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2006.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Valls que primerament dóna
lectura íntegra a la proposta.
Seguidament, fa una breu explicació de la liquidació del pressupost.
Així, quant als ingressos, s’ha liquidat 58.149.575 €, havent-se recaptat
50.564.920 € (86’96%). Pel que fa a les despeses, les obligacions van
pujar a 52.081.044 €, de les quals se n’han pagat 47.412.542 € (91’04%).
L’estalvi net és de 1.544.088 € (3’71%).
Pel que fa a l’endeutament el total consolidat és de 24.078.759 €, el que
representa el 57,64%. La càrrega financera és del 12’06%.
El romanent de tresoreria final és de 756.288 €.
Sense més deliberació, els reunits donen compte del següent acord:
Complimentant les bases d’execució del pressupost (base 17), en
relació a l’article 191.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de març, del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es dóna compte al
Ple de la Corporació, del Decret de data setze de Febrer d’enguany
relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’any
2006, que és a tenor del següent:
“DECRET:
A la Vila de Lloret de Mar, setze de febrer de dos mil set en
compliment del que estableix l’article 191,3 del RDL 2/2004
de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals.
RESOLC:
Aprovar la liquidació del PRESSUPOST GENERAL que integra
el pressupost de la pròpia Corporació i de l’Organisme
Autònom Serveis de Comunicació corresponents a l’exercici
de 2006 formulada pels serveis de la intervenció municipal.
Així ho mana i signa a Lloret de Mar l’alcalde, Sr. Xavier Crespo
Llobet i jo, el Secretari, Sr. Rafel Garcia Jiménez, en dono fe.”
7.- RECONEIXEMENT
PRESSUPOST.

DE

CRÈDITS

PENDENTS

D’APLICACIÓ

A

Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls que dóna
lectura a la proposta i explica que segons la Regla 71 de
l’ORDRE
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EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del
model normal de comptabilitat local, correspon al Ple de la Corporació
l’aprovació de la proposta de “Reconeixement de crèdits pendents
d’aplicació a pressupost” per un import total de 523.238,31 €, segons detall
annexat a la present proposta.
Aquesta quantitat són crèdits existents que no han pogut ser reconeguts
per manca de consignació pressupostària, perquè siguin aplicats mitjançant
el reconeixement del crèdit per part del Ple, al pressupost de l’any següent.
Amb això es fa aflorar i es reflecteix comptablement una pràctica habitual
en tots els Ajuntaments (també es podria haver fet una modificació de
crèdit. Per fer això s’utilitza el romanent de tresoreria.
Finalitza fent referència a l’informe d’intervenció, on es detalla el suport
legal de la proposta.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist l’informe d’Intervenció en el que es conclou que donant
compliment al que disposa la Regla 71 de l’ORDRE EHA/4041/2004,
de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model
normal de comptabilitat local i vista la competència atorgada per 60.2
del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, correspon al Ple de la
Corporació l’aprovació de la proposta de “Reconeixement de crèdits
pendents d’aplicació a pressupost” per un import total de 523.238,31
€, segons detall annexat a la present proposta.
El Ple de la Corporació, amb l’informe favorable de la Comissió
Informativa d’Hisenda, Urbanisme, Obres i Serveis, adopta el següent
acord:
Aprovar el reconeixement de crèdits pendents d’aplicació a
pressupost a 31 de desembre de 2006 per un import total de
523.238,31 € segons el detall annex a la present proposta.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
MOCIÓ PRESENTAT PEL GRUP DE PSC-PM, SOBRE LA SUSPENSIÓ DE
LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ.
En aquest apartat es presenta una moció per part de la Sra. Echegoyen, en
representació del grup municipal de PSC-PM, sobre la suspensió de la
emissions de TV3 en el País Valencià.
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la urgència de la present
moció.
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Seguidament, pren la paraula la Sra. Echegoyen dient que farà una
explicació molt breu, ja que la finalitat de la presentació d’aquesta moció
està feta amb claredat en la part expositiva de la moció, i no és altra que
garantir les emissions de TV3 al País Valencià.
Hauria d’haver una correspondència entre les televisions dels dos territoris i
si bé sembla que hi ha acords verbals, aquests s’haurien de transformar en
acords que garanteixin l’estabilitat d’aquest tema. Consideren que la
limitació de les emissions són realment una limitació de les llibertats que no
una altra cosa. En un mon més globalitzat, aquestes actuacions suposen
una contradicció, sobretot entre veïns. El que demanen és una actuació que
es faci en forma integradora, no partidista, i que es tingui en compte la
reciprocitat, és a dir, que es firmi un conveni com el que ja es té amb les
Illes Balears.
Intervé el Sr. Alcalde dient que un territori ha de defensar tot allò seu, fins i
tot la seva llengua.
Com es diu a la moció, estem en un mon globalitzat i les limitacions no són
un bon camí. Per això recolzaran la moció, perquè han de defensar els
nostres valors, entre ells la nostra llengua.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Després de les notícies aparegudes en els últims dies tant a la
premsa escrita com als mitjans audiovisuals, que feien referència a la
suspensió de les emissions de TV3 en el País Valencià, suspensió que
serà efectiva a partir del mes d’abril amb el tancament dels
repetidors per ordre judicial.
Sense voler entrar en qui té les responsabilitats polítiques i valorant
en canvi que aquestes emissions van començar al 1984 i van sortejar
tot tipus d’impediments fins arribar a acords el mes de setembre de
1997, que aparentment donaven estabilitat a les emissions de TV3 al
País Valencià, avui creiem que la suspensió representa un cop tant a
la unitat d ela llengua com a la llibertat d’informació en un mon cada
vegada més globalitzat.
Per tot l’exposat, el Ple Municipal adopta el següent acord:
PRIMER.- Instar als Governs de la Generalitat Valenciana i de la
Generalitat Catalana, a arribar a un pacte de reciprocitat que faci
possible que la televisió pública catalana pugui seguir emetent en
territori valencià i que a Catalunya es pugui captar el senyal del Canal
9.
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SEGON.- Enviar aquest acord als Governs respectius, al parlament de
Catalunya i a les Corts Valencianes, així com a l’entitat Acció Cultural
del País Valencià.
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 febrer: núm. 102 de data 01/02/07 fins al núm. 150 de
data 28/02/07.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de febrer: núm. 106 de data 02/02/07 fins al núm. 232 de
data 28/02/07.

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

Mes de febrer: núm. 22 de data 06/02/07 fins al núm. 36 de data
28/02/07.

CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
• DONAR COMPTE ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL.
Des de la última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat, entre
altres, el següent acord, el qual el Ple fa seu:
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 08/03/2007
10.58.- APROVACIO POLÍTICA AMBIENTAL I DE QUALITAT DE
PLATGES.
Amb l’objectiu d’aconseguir unes platges, uns serveis i unes
instal·lacions de major qualitat i invertir esforços per millorar-ne la
gestió amb criteris de qualitat i respecte cap el medi ambient, des de
l’Ajuntament de Lloret es va optar per adherir-se, de forma
voluntària, el 2004 al projecte “Sistemas de Calidad Turística
Española en playas” de l’ICTE (Instituto para la Calidad Turística
Española) i per altra banda el passat 2006 al Reglament (CE) núm.
761/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març, pel
que es permet que les organitzacions s’adhereixin amb caràcter
voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental i al
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Reglament (CE) núm. 196/2006 pel qual es modifica l’annex I del
Reglament (CE) núm. 761/2001, per a tenir en compte la norma
europea EN ISO 14001:2004.
Tal com estableix la norma de qualitat en el punt 4.1.1 del capítol 1
de Direcció, l’Ens Gestor de platges ha de definir una Política de
Gestió.
Aquesta Política ha de quedar recollida en el Manual del Sistema de
Gestió de l’ús públic de les platges, i ha de ser la base de tota la
gestió que es dugui a terme en les platges de Lloret i Fenals.
En el mateix sentit el Reglament (CE) núm. 196/2006 també exigeix
la definició d’una Política ambiental (punt I-A.2 de l’annex I de la
norma).
Per tal d’aconseguir el màxim consens en la definició de la Política de
medi ambient i qualitat de les platges del Lloret i comunicar-la a
totes les parts interessades dins del consistori es passa a la seva
aprovació per Ple municipal:
L’Ajuntament de Lloret de Mar adopta el compromís de gestionar les
platges procurant satisfer les expectatives dels usuaris i més enllà
d’aquestes, oferint unes instal·lacions i uns serveis de qualitat,
confortables, adaptats a les necessitats de la societat, amb el màxim
respecte cap a l’entorn i procurant per la preservació dels recursos
naturals, contribuint així al desenvolupament sostenible de la vila.
Les línies d’actuació de l’Ajuntament de Lloret per a la consecució
d’aquest repte es concreten en els següents principis:
-

-

-

-

Assignar els recursos necessaris per a implantar i mantenir
operatiu un sistema de gestió integrat que garanteixi la millora
continuada del comportament ambiental a les platges del municipi
i dels serveis que en elles s’hi presten, amb la definició d’objectius
i metes ambientals i de qualitat, que seran revisats i actualitzats
periòdicament pels responsables competents.
Complir la legislació que sigui d’aplicació i, per iniciativa pròpia i
responsabilitat social, aquells requisits subscrits pel consistori de
forma voluntària, que poden tenir una repercussió favorable sobre
la qualitat dels serveis oferts i el medi ambient.
Garantir l’ús racional dels recursos naturals i prevenir la
contaminació, mitjançant l’aplicació de programes i la implantació
de pautes de treball i les mesures necessàries per a reduir els
efectes ambientals directes i indirectes generats i minimitzar els
riscos ambientals i higienicosanitaris associats, en la mesura del
possible, considerant també els casos d’excepció o d’emergència.
Afavorir la comunicació interna i externa amb criteris de
transparència i promoure la formació i sensibilització de tots els
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-

agents implicats en la gestió de platges, en els temes relatius a
seguretat, salut, qualitat, medi ambient i satisfacció dels usuaris.
Traslladar als contractistes i proveïdors els principis estratègics de
la corporació local i impulsar-los a la implantació d’aquests, així
com difondre i posar a disposició de la ciutadania els principis
generals de la gestió ambiental i de qualitat municipal.

El litoral és un bé comú, és per això que des de l’Ajuntament volem
fer partícips a tots els usuaris i a tots aquells que realitzen les seves
activitats en les platges, del present projecte, promovent llur
col·laboració en la protecció i millora del litoral de Lloret i buscant la
satisfacció de tots aquells que d’una manera o altre gaudeixen
d’aquests espais.
La Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la Política ambiental i de qualitat de platges
SEGON.- Aquest acord se sotmetrà a l’aprovació del Ple de la
Corporació en la primera sessió que celebri.
• PRECS.
• PREGUNTES.
No se n’han presentat cap.
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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