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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 08/07 
Dia: 5 de juliol de 2007 
Sessió: extraordinària 
Horari: de 20 a 21’10 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President (CIU) 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Roma Codina Maseras (CIU) 
Laura Bertran Fontserè (CIU) 
Josep Valls Méndez (CIU) 
M. Àngels de la Torre Barrigon (CIU) 
Ignasi Riera Garriga (CIU) 
Francesc Oliva Pujol (CIU) 
Víctor Manuel Llasera Alsina (CIU) 
M. Antònia Batlle Andreu (CIU) 
Ester Olivé Güell (CIU) 
Ivan Tibau Ragolta (CIU) 
Gregori Elorza Luquero (PSC-PM) 
Joan Carles Amaya Quinto (PSC-PM) 
Lluïsa Parrilla Alcalde (PSC-PM) 
Darwin Austrich Martell (PSC-PM) 
Lidia Garcia Fernandez (PSC-PM) 
Santiago Ontañon Castillo (PP) 
Carles Passarell Fontan (PP) 
Antoni Garcia Garcia (IC-V/EUIA) 
Joaquim Teixidor Planells (GRILL) 
Eduard Coloma Boada (ERC-AM) 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
David Reixach i Saura, secretari accidental 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i manifesta que, abans d’iniciar-se el Ple, cal 
que el Sr. Ivan Tibau Ragolta prengui possessió de la seva acta de regidor, 
donat que en la sessió constitutiva no hi va poder ser present. 
 
Seguidament, se li fa lliurament de la credencial que l’acredita com a 
regidor municipal, fa la promesa d’acord amb la fórmula següent: 
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“Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Lloret de Mar, 
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat, així com les que comporta l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya”.  

 
A continuació s’inicia el Ple amb el primer punt de l’ordre del dia. 
 
1.- PROPOSTA SOBRE REGIM DE SESSIONS DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i dóna lectura a la proposta. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Atès el que disposa l’article 46 de la Llei 7/85; 98.a)  del D.L. 
2/2003;  47 i 48 del T.R. 781/86; i 78 i  79 del R.O.F. 
 
El Ple Municipal adopta el següent ACORD:  
 
ÚNIC. Fixar  com a periodicitat per a les sessions ordinàries  del Ple  
de  l’Ajuntament la mensual, assenyalant com a  dia l’últim dilluns de 
cada mes, preferentment a les 20 hores. 

 
2.- PROPOSTA SOBRE REGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i dóna lectura a la proposta. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Atès  el que disposa l’article 99.1 del D.L. 2/2003. 
 
El Ple Municipal adopta el següent ACORD:  
 
ÚNIC. Fixar  com a periodicitat del règim de sessions  de  la Junta de 
Govern Local, en les seves reunions resolutives, la setmanal. 

 
3.- DONAR COMPTE DELS SEGÜENTS DECRETS DE L’ALCALDIA: 
 
 El Sr. Alcalde dóna lectura als decrets dels quals cal donar compte, els text 
íntegre dels quals es transcriu a continuació:  
 

- NOMENAMENT TINENTS D’ALCALDE. 
 

“DECRET D’ALCALDIA 500/2007 
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REF. EXP.: NOMENAMENTS TINENTS D’ALCALDE 
REF. DECRET: DA- 19/06/2007 -SECRETARIA 
 
Atès  el que disposen els articles 20 i 21 de  la  Llei 7/1985;  21  i  22 
del Text Refós 781/1986; 55 del Decret Legislatiu 2/2003;  35, 38, 
41, 43-1, 47 i 48 del R.O.F., i  tenint  en compte la prelació de fonts 
legalment vigent, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.-  Nomenar  com  a Tinents  d'Alcalde,  amb  les funcions  
que  els  atribueix la legislació  vigent,  i  per l'ordre  que es cita, els 
següents Regidors, membres  de  la Junta de Govern Local: 
 
1r. Tinent d'Alcalde.- JOSEP VALLS MÉNDEZ 
2n. Tinent d'Alcalde.- IGNASI RIERA GARRIGA 
3r. Tinent d'Alcalde.- ROMÀ CODINA MASERAS 
4t. Tinent d'Alcalde.- LAURA BERTRAN FONTSERÈ 
5è. Tinent d'Alcalde.- FRANCESC OLIVA PUJOL 
6è. Tinent d’Alcalde.- VICTOR LLASERA ALSINA 
7è. Tinent d’Alcalde.- M. ANGELS DE LA TORRE BARRIGON 
 
SEGON.-  Que es doni compte d'aquesta resolució al  Ple de  
l'Ajuntament en la primera sessió que celebri i  que  es publiqui al 
Butlletí Oficial d'aquesta Província. 
 
Així ho mana i signa l’Alcalde, Sr. Xavier Crespo Llobet i jo, el 
Secretari, Sr. Rafel Garcia Jiménez, en dono fe.” 

 
- JUNTA DE GOVERN LOCAL: COMPOSICIÓ, DELEGACIO DE 

COMPETENCIES i FIXACIÓ DE DIA I HORA DE CELEBRACIÓ. 
 

“DECRET D’ALCALDIA 499/2007 
 
REF. EXP.: DELEGACIONS JGL 
REF. DECRET: DA- 19/06/2007 -SECRETARIA 
 
Atès  el que disposen els arts. 20, 21 i 23 de la  Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 52 a 55 i 99 i 
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;  i 
112 a 118 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament  d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
dels ens locals, en relació a la composició de la Junta de Govern 
Local, delegació de competències a aquest òrgan i periodicitat de les 
seves sessions. 
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R E S O L C: 
 

PRIMER.-  Nomenar  com  a membres  de  la  Junta de Govern Local, 
els següents Tinents d’Alcalde: 

 
- 1r. Tinent d'Alcalde.- JOSEP VALLS MÉNDEZ 
- 2n. Tinent d'Alcalde.- IGNASI RIERA GARRIGA 
- 3r. Tinent d'Alcalde.- ROMÀ CODINA MASERAS 
- 4t. Tinent d'Alcalde.- LAURA BERTRAN FONTSERÈ 
- 5è. Tinent d'Alcalde.- FRANCESC OLIVA PUJOL 
- 6è. Tinent d’Alcalde.- VICTOR LLASERA ALSINA 
- 7è. Tinent d’Alcalde.- M. ANGELS DE LA TORRE BARRIGON 

 
La  Presidència de la Junta de Govern Local serà  exercida per 
aquesta Alcaldia. 

 
Actuarà  com  a Secretari el Secretari  General  de  la Corporació o 
funcionari que el substitueixi. 

 
SEGON.-  Les atribucions de la Junta de Govern Local,  són les 
següents: 
 
a) L'assistència  al President, en l'exercici  de  les seves atribucions. 
 
b) Les delegades per aquesta Alcaldia, delegació que es fa 
mitjançant la present resolució, i que són les següents: 
 
EN MATÈRIA DE PLANEJAMENT I GESTIO URBANÍSTICA: 
 
• Aprovació inicial del Planejament derivat. 
• Informar els avanços de plans parcials urbanístics de delimitació i 
posar-los a consulta de l’òrgan competent per a la seva aprovació 
definitiva (article 73 Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
endavant LU). 
• Aprovació inicial i definitiva dels expedients per a la constitució de 
les Entitats Urbanístiques Col·laboradores. 
• Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística 
(projectes de reparcel·lació, polígons d’actuació, convenis urbanístics 
en la modalitat de compensació per concertació i aprovació de 
propostes de declaració de sectors d’urbanització prioritària). 
• Aprovació de convenis urbanístics quan regulin matèries la 
competència de les quals no estigui expressament atribuïda al Ple.  
• Aprovació inicial i definitiva de Projectes d’expropiació. 
• Aprovació inicial i definitiva de Projectes d’urbanització i  aprovació 
de projectes d’urbanització complementaris. 
• Aprovació inicial i definitiva de Projectes d’Obres ordinàries el 
pressupost dels quals no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000 €. 
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• Atorgament de llicències de parcel·lació urbanística i de divisió 
horitzontal.  
 
EN MATÈRIA DE LLICENCIES D’OBRES: 
 
• Atorgament i denegació de llicències d’Obres Majors (amb 
l’exclusió de canvis de titular, aprovació de projectes executius, 
transmissió llicències, atorgament i denegació de pròrrogues, i 
requeriment de deficiències. 
• Actes i resolucions municipals del procediments en sòl no 
urbanitzable, d’acord amb allò establert en els articles 48, 49 i 50 de 
LU. 
 
• Llicències provisionals d’acord amb  els articles 53 i 54 de  LU. 
 
EN MATÈRIA DE DISCIPLINA URBANISTICA : 
 
Imposició de sancions urbanístiques per infraccions greus (article 206 
LU). 
 
Ordre de restauració de l’ordre físic il·legalment alterat (article 198 
LU ) 
 
EN MATÈRIA DE LLICÈNCIES AMBIENTALS: 
 
• Atorgament de llicències ambientals, d’acord amb el procediment i 
el règim competencial establert a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 
d’intervenció integral de l’administració ambiental i en el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat mitjançant Decret 
336/1999, de 18 de maig. 
• Actes administratius dictats en procediments de suspensió i 
clausura d’activitats i resolucions d’expedients sancionadors. 
 
EN MATÈRIA DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS DIVERSES 
RELATIVES A OCUPÀCIÓ DE VIA PÚBLICA I TRANSPORTS. 
 
• Atorgament d’autoritzacions i llicències  per  ocupació i utilització 
de la via pública i espais de domini públic  (guals,  activitats   en   
vies   públiques, taules i cadires, mostres comercials, etc). 
• Autoritzacions d’ocupació de la zona de domini marítim-terrestre 
amb guixetes de venda de tiquets per a creuers, sens perjudici de 
l’autorització de l’administració competent. 
• Aprovació altes conductors i canvis de vehicle llicències de taxi. 
• Aprovació tarifes urbanes de taxi. 
• Declaració d’apte  conductors llicències taxi. 
• Autorització tarifes transport urbà. 
• Autorització serveis discrecionals transport urbà. 
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EN MATÈRIA DE CONTRACTES I CONCESSIONS ADMINISTRATIVES 
 
• Concessions d’ús de béns de domini públic, quan el cànon de la 
concessió no superi el 10% dels  recursos ordinaris del pressupost ni,  
en qualsevol  cas, els 6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual 
quan el seu termini no superi els 4 anys, sempre que l’import 
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, ni la quantia assenyalada. 
• Aprovació de la convocatòria i plecs de clàusules, adjudicació, 
modificació i resolució de contractes en els expedients de contractació 
administrativa, quan el seu import no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni,  en qualsevol cas, els 6.000.000 €, 
incloses les de caràcter plurianual quan el  seu termini no superi els 4 
anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no 
superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
• Incoació i resolució d’expedients sancionadors a contractistes i de 
penalització penalització per demora en l’execució de contractes. 
• Aprovació de contractes privats i de convenis de col.laboració amb 
particulars i/o altres administracions públiques (així com dels tràmits 
previs que s’escaiguin), llevat que per raó de la matèria objecte del 
contracte, de l’import o de la durada del contracte les esmentades 
aprovacions no fossin competència del ple municipal. 
• Aprovació de la convocatòria i dels plecs de condicions dels 
concursos per a l’atorgament d’autoritzacions per a explotació de 
serveis de platges en zones de domini marítim-terrestre i resolució 
d’aquests concursos, així com dels canvis de titularitat, tot això sens 
perjudici de les autoritzacions que hagi d’emetre l’administració 
competent. 

 
EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS 
 
• Sol.licitud i acceptació de subvencions, així com qualsevol acord de 
tramitació que sigui necessari, llevat que la normativa que regula la 
convocatòria de la subvenció en qüestió exigeixi expressament acord 
del ple municipal. 
• Atorgament de les subvencions i ajut econòmics a particulars i 
entitats quan qui convoca és l’Ajuntament, així com, si s’escau, 
l’aprovació de les bases de la convocatòria corresponent. 

 
EN MATÈRIA D’ADQUISICIÓ I ALIENACIÓ DE PATRIMONI 
 
• Aprovar l’adquisició de béns i drets (i acords de tràmit previs que 
s’escaiguin) quan el seu valor no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni els 3.000.000 €, així  com l’alienació del 
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats als casos 
següents: 
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- La de béns immobles sempre que estigui prevista al 
pressupost 

- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o 
artístic l’alienació dels quals no estigui prevista al 
pressupost. 

 
EN MATÈRIA DE SELECCIÓ, PROVISIÓ, NOMENAMENT, CESSAMENT I 
SITUACIONS DIVERSES RELATIVES AL PERSONAL. 
 
• Aprovar les bases de les proves de selecció i provisió de funcionaris  
i personal laboral, així com la seva convocatòria i resolució. 
• Nomenament  de funcionaris de  carrera,  interins  o eventuals, així 
com l’aprovació de la contractació del personal laboral, indefinit o 
temporal. 
• Cessament  de  funcionaris interins  i  de  personal laboral 
temporal. 
• Declaració de situacions administratives i  jubilació de tot el 
personal. 
• Resolució de sol.licituds relatives a permisos i llicències, la 
concessió o les condicions de gaudiment dels quals depèn de la 
discrecionalitat de l’Ajuntament. 
• Aprovació de gratificacions al personal previstes en l’Acord 
regulador de les condicions del personal funcionari i en el Conveni del 
Personal Laboral. 
 
EN MATÈRIA DE GESTIÓ ECONÒMICA: 
 
• La gestió de despeses superiors a 4.500 Euros (fases A, D, O), en 
aquells aspectes concrets o sectorials de la gestió de les àrees en que 
es distribueixin els serveis de l’Ajuntament, inclòs l'atorgament de 
subvencions. S'exceptua l'execució de despeses, sigui quin sigui el 
seu import, relacionades en la Base 12.1.3 d'Execució del Pressupost, 
reguladora dels supòsits d’acumulació de diverses fases de la 
realització de la despesa. 
• La gestió dels tributs i altres ingressos de dret públic, excepte 
aquells que es recapten per efectes timbrats, entrades, talonari i 
altres similars, o els ingressos procedents d'organismes públics i 
privats, derivats d'aportacions o subvencions. 
• Els ajornaments o fraccionaments dels deutes tributaris i altres de 
dret públic, les suspensions de l'acte administratiu sense garantia i la 
compensació de deutes d'entitats públiques, d'ofici en altres creditors  
o a instància dels interessats, sempre que el seu import sigui superior 
a 6.000 €. 
• L’aprovació de les devolucions d’ingrés excepte aquelles derivades 
de l’article 31.1 de la Llei 58/2003, General Tributària, de 17 de 
setembre, referides a les devolucions previstes a la normativa de 
cada tribut 
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  c) Aquelles delegades pel Ple de l’Ajuntament. 
 
d) Aquelles que expressament li assignin les lleis. 
 
Les delegacions impliquen també la resolució dels recursos 
interposats contra les decisions preses en base a la gestió delegada. 
 
En tot cas, i per raons d'urgència, aquesta Alcaldia pot decidir sobre 
aquests temes prèvia avocació i donar compte de les resolucions, 
posteriorment, a la Junta de Govern Local, en la primera sessió que 
aquesta celebri. 
 
TERCER.-  Aquestes  delegacions es regeixen  pel  règim general  
establert a la legislació aplicable, tant  pel que fa a les funcions com a 
la revocació. 
 
QUART.-   Les sessions de la Junta de Govern Local   se celebraran 
els  divendres a les 9 hores en primera convocatòria i 1 hora més 
tard en segona, havent-se de determinar la periodicitat de les seves 
sessions per part del Ple. 
 
CINQUE.- Que es doni compte d'aquesta Resolució al  Ple de  
l'Ajuntament, en la primera sessió que se celebri i  que es publiqui al 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Així ho mana i signa l’Alcalde, Sr. Xavier Crespo Llobet i jo, el 
Secretari, Sr. Rafel Garcia Jiménez, en dono fe.” 

 
- MODIFICACIÓ DECRET JUNTA GOVERN LOCAL (Modificació 

punt segon relatiu a subvencions) 
 

“DECRET D’ALCALDIA 543/2007 
 
REF. EXP.: MODIFICACIÓ DECRET 499/2007 
REF. DECRET: DA- 21/06/2007 -SECRETARIA 
 
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 499/2007, de 19 de juny, pel qual 
s’aprova la composició de la Junta de Govern Local, es deleguen a 
aquest òrgan competències de l’Alcalde, a la vegada que es fixa la 
periodicitat de les seves sessions. 
 
Atès que s’ha observat que, en ordre a evitar possibles confusions, 
cal modificar el redactat d’alguna de les delegacions d’ atribucions en 
matèria de subvencions i en matèria de gestió econòmica. 
 
R E S O L C : 
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PRIMER. Modificar el punt segon, apartat b), subapartat relatiu a les 
delegacions “en matèria de subvencions”, segon paràgraf, de la part 
dispositiva del Decret d’Alcaldia núm. 499/2007, de 19 de juliol, el 
qual quedarà redactat de la següent manera: 
 

“Aprovació de les bases de la convocatòria de les subvencions i 
ajuts econòmics a particulars i entitats quan qui convoca és 
l’Ajuntament, així com, si s’escau, la resolució d’aquests 
expedients”. 

 
SEGON. Modificar el punt segon, apartat b), subapartat relatiu a les 
delegacions “en matèria de gestió econòmica”, paràgraf primer, el 
qual quedarà redactat de la següent manera: 
 

“La gestió de despeses superiors a 4.500 Euros (fases A, D, O), 
en aquells aspectes concrets o sectorials de la gestió de les 
àrees en que es distribueixin els serveis de l’Ajuntament, 
incloses les subvencions. S'exceptua l'execució de despeses, 
sigui quin sigui el seu import, relacionades en la Base 12.1.3 
d'Execució del Pressupost, reguladora dels supòsits 
d’acumulació de diverses fases de la realització de la despesa” 

 
TERCER. Notificar aquets Decret al Secretari i a l’Interventor 
municipals, pel seu coneixement i efectes escaients. 
  
Així ho mana i signa l’Alcalde, Sr. Xavier Crespo Llobet i jo, el 
Secretari, Sr. Rafel Garcia Jiménez, en dono fe.” 

 
- MODIFICACIÓ JUNTA GOVERN LOCAL (Canvi d’hora) 

 
“DECRET D’ALCALDIA 587/2007 
 
REF. EXP.: MODIFICACIO HORA CELEBRACIO JGL 
REF. DECRET: DA- 28/06/2007 -SECRETARIA 
 
El Decret de data 19/06/2007 fixa en el punt quart de l’acord, els  
divendres a les 9 hores en primera convocatòria i 1 hora més tard en 
segona per a la celebració de la Junta de Govern Local. 
 
Atès  el que disposen els arts. 20, 21 i 23 de la  Llei 7/85;  46  del 
Text Refós 781/86; 35, 41, 43, 44, 51  a  53, 104, 106 i 112 a 118 
del Reglament 2588/86; i 52 a 55 i 99 i següent 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. 
 
Per tot l’exposat, 
 
RESOLC: 
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PRIMER.- Modificar el punt quart del Decret de data 19/06/2007, pel 
qual es fixa el dia i hora de celebració de les sessions de la Junta de 
Govern Local, i establir els divendres a les 9’30 hores en primera 
convocatòria i 1 hora més tard en segona. 

 
SEGON.- Donar compte d'aquesta Resolució al  Ple de  l'Ajuntament, 
en la primera sessió que se celebri i  que es publiqui al Butlletí Oficial 
d'aquesta Província. 
 
Així ho mana i signa l’Alcalde, Sr. Xavier Crespo Llobet i jo, el 
Secretari, Sr. Rafel Garcia Jiménez, en dono fe.” 

 
- DELEGACIONS GENÈRIQUES I ESPECIALS PER A COMESES 

ESPECÍFIQUES  
 

“DECRET D’ALCALDIA 606/2007 
 
REF. EXP.: delegacions genèriques i especials 
REF. DECRET: DA- 03/07/2007 -SECRETARIA 
 
Ateses les atribucions que em confereixen  els articles 23.4 de la Llei  
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 56 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya i  43 i següents del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals 
(R.O.F.), en relació a les delegacions genèriques i especials per a 
comeses específiques que pot efectuar l’Alcalde en els Tinents 
d’Alcalde i Regidors. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Delegar les següents atribucions de l'Alcaldia, en la forma 
que es determina: 
 
A)  DELEGACIONS  GENÈRIQUES (art. 43.3  paràgraf  2   del 
Reglament   d'Organització   i   Funcionament   de   les Corporacions 
Locals): 
 

• Àrea de Serveis Centrals: Generals i econòmics. Ignasi Riera i 
Garriga 

• Àrea d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats: Josep Valls i 
Mendez 

• Àrea  de Medi Ambient i Mobilitat: Ignasi Riera i Garriga 
• Àrea de Serveis a la Persona: Laura Bertran i Fontserè 
• Àrea de Seguretat Ciutadana i Via Pública: Mª Àngels de la 
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Torre i Barrigon 
• Àrea de Promoció econòmica de la vila: Francesc Oliva i Pujol 
• Àrea de Comunicació i Protocol. Víctor Llasera i Alsina. 
• Àrea de coordinació i noves infraestructures. Romà Codina i 

Maseras 
• Àrea de Turisme. Xavier Crespo i Llobet 

 
Aquestes delegacions comprendran la facultat de direcció dels  
serveis corresponents, així com la seva gestió  en general. 
 
B) DELEGACIONS ESPECIALS PER A COMESES ESPECIFIQUES (art. 
43.4 i 43.5  del Reglament d'Organizació i Funcionament de les 
Corporacions Locals): 
 
B1.- Relatives a serveis i a assumptes determinats 
 
Dins l'àmbit establert per delegacions genèriques i sota la  supervisió 
del seu titular, es realitzen les  següents delegacions especials per a 
comeses específiques: 
 
Àrea de Serveis Centrals: Generals i econòmics 
 

• Organització administrativa municipal, sistemes de la 
informació i recursos humans: Ignasi Riera i Garriga 

• Estadística i informació de processos electorals: Ignasi Riera i 
Garriga 

• OIAC: Ignasi Riera i Garriga 
• Arxiu municipal: Ignasi Riera i Garriga 
• Participació ciutadana, centres cívics, Agenda XXI i noves 

tecnologies: Ignasi Riera i Garriga 
• Pressupost: Josep Valls i Méndez 
• Gestió Tributària (gestió cadastral i inspecció tributària): Josep 

Valls i Méndez 
• Control de despeses i seguiment de inversions: Ivan Tibau i 

Ragolta 
 
Àrea d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats 
 

• Gestió Pla Ordenació Urbana Municipal: Josep Valls i Méndez  
• Gestió i disciplina urbanístiques: Josep Valls i Méndez 
• Llicències obres majors i menors: Josep Valls i Méndez 
• Llicències Ambientals: Francesc Oliva i Pujol 
• Obra Pública i manteniment (serveis de manteniment, 

jardineria, parcs infantils i enllumenat públic): M. Antònia 
Batlle i Andreu 

• Cicle integral de l’aigua i cementiri: Josep Valls i Méndez  
 
Àrea de Medi Ambient i Mobilitat 
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• Polítiques de sostenibilitat: Ignasi Riera i Garriga 
• Neteja viària, gestió i tractament de residus, gestió de 

l’abocador i de la deixalleria: Ignasi Riera i Garriga 
• Neteja de platges: Ignasi Riera i Garriga 
• Ordenació d’usos en zona de domini marítimo-terrestre: 

Santiago Ontañón i Castillo 
• Neteja d’edificis municipals: Ignasi Riera i Garriga 
• Transport col.lectiu urbà de viatgers i transport en circuits 

turístics: Ignasi Riera i Garriga 
• Taxis: Carles Passarell i Fontan 
• Aparcaments municipals: Carles Passarell i Fontan 
• Planificació viària (Senyalització viària i semafòrica i 

peatonalitzacions): Ignasi Riera i Garriga 
• Centre de gestió del trànsit: Ignasi Riera i Garriga. 
• Carrils-bici, senderisme i BTT: Ignasi Riera i Garriga 

 
Àrea de Serveis a la Persona 
 

• Benestar i Família: Laura Bertran i Fontserè 
• Dona: Laura Bertran i Fontserè 
• Casal de la Gent Gran: Santiago Ontañón i Castillo 
• Cooperació: Laura Bertran i Fontserè 
• Patrimoni cultural (MOLL): Laura Bertran i Fontserè  
• Cultura (Teatre i entitats culturals): M. Antònia Batlle i Andreu 
• Educació, escola d’adults, oficina de català i Biblioteca: Ester 

Olivé Güell 
• Joventut: Ivan Tibau i Ragolta 
• Festes: Ester Olivé i Güell  i Ivan Tibau i Ragolta 
• Esports: Ivan Tibau i Ragolta 
• Sanitat: Romà Codina i Maseras 
• Habitatge social: Romà Codina i Maseras 

 
Àrea de Seguretat Ciutadana i Via Pública 
 

• Seguretat Ciutadana: M. Àngels de la Torre i Barrigon 
• Protecció Civil: M. Àngels de la Torre i Barrigon 
• Via Pública (aplicació de l’ordenança de policia de la via pública 

–a excepció d’allò relatiu a les mostres comercials-): M. Àngels 
de la Torre Barrigon 

 
Àrea de Promoció econòmica de la vila 
 

• Promoció Econòmica: Francesc Oliva i Pujol 
• Promoció del patrimoni cultural: Laura Bertran i Fontserè 
• Promoció de l’esport i el lleure: Roma Codina i Maseras. 
• Promoció de l’entorn natural: Ignasi Riera i Garriga 
• Promoció del comerç: Víctor Llasera i Alsina 
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• Oficina de Comerç (col·laboració amb  accions de promoció del 
comerç local, horaris comercials, mercat diari i fires, aplicació 
de l’ordenança de policia de la via pública en allò relatiu a les 
mostres comercials i Oficina Municipal de Informació al 
Consumidor –OMIC-:  Víctor Llasera i Alsina 

• Mercat Setmanal: Carles Passarell i Fontan 
 
Àrea de Comunicació i Protocol. 
 

• Mitjans de comunicació: Víctor Llasera i Alsina 
• Protocol: Víctor Llasera i Alsina 

 
Àrea de coordinació i noves infraestructures.  
 

• Coordinació equip de govern: Romà Codina i Maseras 
• Noves infraestructures: Romà Codina i Maseras 

 
B2.- Relatives a Barris 
 

• Can Ballell: Ignasi Riera i Garriga 
• Puigventós: Romà Codina i Maseras 
• Casc Antic i Barri Pescadors: Víctor Llasera i Alsina 
• Fenals i Santa Clotilde: Francesc Oliva i Pujol 
• Urbanitzacions: Josep Valls i Méndez, Mª Àngels de la Torre i 

Barrigon i Carles Passarell i Fontan 
• El Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua: Laura Bertran i Fontserè 
• El Rieral: Ester Olivé i Güell 
• Can Sabata: Mª Antònia Batlle i Andreu 
• Can Carbó i Mas Baell: Ivan Tibau i Ragolta 

 
SEGON.- Les delegacions relatives a serveis i a assumptes 
determinats comprendran la direcció interna  i gestió  dels  serveis,  
llevat les  facultats  de  resolució respecte  a tercers, sempre amb la 
supervisió dels  titulars de les delegacions genèriques, dins de les 
quals s'inscriuen les delegacions especials per a comeses 
específiques. No obstant, en qualsevol moment aquesta Alcaldia 
podrà delegar en els regidors que ostenten delegacions genèriques la 
facultat de resolució respecte tercers. 
 
Les delegacions relatives a barris, que es circumscriuran a l’àmbit 
territorial de la delegació, comprendran la gestió dels diversos 
assumptes d’interès pel barri, sempre en coordinació amb els regidors 
que ostenten la delegació genèrica i especial en relació al servei o 
matèria de que es tracti. 
 
TERCER.- Les expressades delegacions de  l'Alcaldia no afectaran les 
competències que legalment corresponguin al Ple  ni  les que s’han 
delegat a la Junta de Govern Local  mitjançant Decret   de  l'Alcaldia 
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núm. 499/2007 de data 19 de juny, ni   inclouran l'exercici de les 
atribucions de l'Alcalde que legalment  es declaren no delegables i es 
desenvoluparan sota la  direcció superior d'aquesta Alcaldia. 
 
QUART.  Aquesta  Alcaldia  es  reserva el  dret  de  rebre informació  
de  la  direcció  i  gestió  de  les   potestats delegades  i a rebre 
informació prèvia de les decisions  que puguin  afectar  a més d'una 
àrea, així com a  conèixer  amb anterioritat les decisions de 
transcendència. 
 
CINQUE.-   Aquestes  delegacions  són  modificables i revocables   en  
qualsevol  moment,  a criteri  d'aquesta Alcaldia. 
 
SISE.- Que es doni compte al Ple d'aquest Decret i  que es publiqui 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Així ho mana i signa l’Alcalde, Sr. Xavier Crespo Llobet i jo, el 
Secretari accidental, Sr. David Reixach Saura, en dono fe.” 

 
- DELEGACIÓ DE LA FACULTAT DE DICTAR RESOLUCIONS I DE 

SIGNATURA EN EL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME, OBRA 
PÚBLICA I ACTIVITATS. 
 
“DECRET D’ALCALDIA 607/2007 
 
REF. EXP.: DELEGACIÓ REGIDOR D’URBANISME SIGNATURA RESOLUCIONS 
REF. DECRET: DA- 03/07/2007 -SECRETARIA 
 
L’article 53.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, estableixen les atribucions de l’Alcalde, 
ensems aquelles que tenen caràcter delegable. 
 
Per altra banda, els articles 23.4 de la Llei 7/1985 i 56 del DL 2/2003, 
estableixen que l’Alcalde pot delegar l’exercici de determinades 
atribucions genèriques en els Tinents d’Alcalde, sens perjudici de les 
delegacions especials que pugui realitzar en favor dels regidors. 
 
Atès allò establert a l’article 43 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, en relació a la possibilitat 
que les delegacions genèriques als Tinents d’Alcalde puguin incloure 
la facultat de dictar resolucions. 
 
Atès que, com a conseqüència que les dependències municipals 
d’urbanisme estan ubicades en un local diferent al de la seu de 
l’Ajuntament, es considera convenient, en aplicació del principi 
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d’eficàcia administrativa regulat a l’article 3 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, efectuar a favor del regidor que 
ostenta la delegació genèrica de l’Àrea d’Urbanisme la facultat de 
dictar resolucions i de signatura en relació a diverses matèries 
pròpies d’aquesta àrea. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Delegar en el Sr. Josep Valls i Méndez, Primer Tinent 
d’Alcalde i  Regidor delegat d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, la 
facultat de dictar resolucions i de signatura en relació a les següents 
matèries:  
 

 Expedients d’ordres d’execució urbanístiques (art. 189 LU). 
 Expedients de Ruïna ( art 190 LU). 
 Declaracions d’innecessarietat de llicència de parcel·lació (Art. 

185 LU i 80 del DLU 287/2003, de 4 de novembre). 
 Protecció de la legalitat urbanística: suspensió provisional 

d’obres (Art. 197.1 LU) i requeriment legalització obres 
executables sense llicència o sense ajustar-se a llicència (art. 
197.2 LU); reiteració de les ordres de restauració de la realitat 
física alterada acordades per la Junta de Govern Local i 
Ratificació de les resolucions de suspensions d’obres i multes 
coercitives per incompliments dels Decrets de suspensió 
d’obres i d’ordres.  

 Expedients d’obres menors: totes les actuacions 
administratives. 

 Expedients d’obres majors: requeriments, projectes executius, 
expedients de caducitat d’obres. 

 Expedients de llicències de primera ocupació. 
 Incoació d’expedient sancionadors i imposició de sancions per 

infraccions urbanístiques lleus (Art. 211.1 LU). 
 Certificats d’aprofitament urbanístic i de compatibilitat 

urbanística i informes de qualificació urbanístiques. 
  Expedients de planejament urbanístic: 

o Provisió inici expedient. 
o Edictes d’informació pública. 
o Tramesa de còpies de la documentació i sol·licitud 

d’informes a altres administracions i particulars. 
o Propostes a la Junta de Govern Local i a la Comissió 

Informativa. 
o Certificacions acords.  

 Convenis Subvencions urbanitzacions: 
o Signatura conveni. 
o Certificacions acords. 
o  Propostes a la Junta de Govern Local. 

 Convenis de cessions urbanístiques per vialitat: 
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o Signatura conveni de cessió. 
o Propostes a la Junta de Govern Local i a la Comissió 

Informativa. 
o Tramesa còpies de la documentació a altres 

administracions i particulars. 
o Certificacions acords. 

 Sol·licituds diverses: 
o Certificats i escrits tramesa certificats. 
o Respostes a sol·licituds diverses d’altres administracions 

públiques i particulars. 
 Expedients de gestió urbanística: 

o Provisió inici expedient. 
o Edictes d’informació pública. 
o Tramesa de còpies de la documentació i sol·licitud 

d’informes a altres administracions i particulars. 
o Propostes a la Junta de Govern Local i a la Comissió 

Informativa 
o Certificacions acords. 

 Projectes d’obra local ordinària: 
o Provisió inici expedient. 
o Edictes d’informació pública. 
o Tramesa de còpies de la documentació i sol·licitud 

d’informes a altres administracions i particulars. 
o Propostes a la Junta de Govern Local i a la Comissió 

Informativa. 
o Certificacions acords. 

 
SEGON. Aquestes delegacions són modificables i revocables en 
qualsevol moment, a criteri d’aquesta Alcaldia. 
 
TERCER. Que es doni compte al Ple d’aquest Decret i que es publiqui 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
QUART. Notificar aquesta resolució al Regidor delegat d’Urbanisme, 
Obra Públic i Activitats, al Cap de la Secció d’Urbanisme i Obres i al 
Secretari municipal pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
Així ho mana i signa l’Alcalde, Sr. Xavier Crespo Llobet i jo, el 
Secretari accidental, Sr. David Reixach Saura, en dono fe.” 

  
4.- PROPOSTA SOBRE LA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS 
MUNICIPALS. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i dóna lectura a la proposta. Fa esment que 
per part dels grups municipals del GRILL i d’ERC-AM han presentat 
conjuntament una esmena, que ja defensaran en el seu torn de paraula. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor, regidor portaveu del GRILL, dient que el seu 
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grup i el grup d’ERC pretenen amb aquesta esmena és regular la realitat 
actual d’aquest consistori. Així, manifesta que  des de l’inici de la 
democràcia fins avui cada vegada hi ha més  grups en aquest consistori la 
qual cosa significa major pluralitat. Per tant, entenen que aquests grups han 
de tenir la seva justa recompensa, i creuen que això ha de passar per 
primar econòmicament el grup municipal per sobre el regidor. És per això 
que l’esmena proposa que el límit anual sigui de 2.220 €/regidor i de 4.980 
€/grup municipal. 
 
El Sr. Teixidor manifesta que, al seu entendre,  aquestes quantitats són més 
justes, i que cal donar prioritat als diferents grups per sobre dels regidors. 
 
Acte seguit, dóna lectura a l’esmena presentada: 
 

“Que atesa la convocatòria del Ple de la corporació per el dijous 5 de 
juliol d’enguany  presentem la següent esmena en al punt de l’ordre 
del dia seguidament relacionat: 
 
ESMENA 

 
PUNT 4.- PROPOSTA SOBRE LA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS 
MUNICIPALS. 
 
En el punt primer on diu: 
 
PRIMER.- Aprovar una dotació econòmica per als grups municipals, 
en la seva actuació corporativa, la qual es mantindrà vigent mentre 
no es modifiqui, del següent import per a  2007: 
 
- Límit anual ………………………… 2.700 €/regidor 
- Límit anual ………………………… 1.620 €/grup municipal 
 
Es proposa modificar per el següent redactat: 
 
PRIMER.- Aprovar una dotació econòmica per als grups municipals, 
en la seva actuació corporativa, la qual es mantindrà vigent mentre 
no es modifiqui, del següent import per a  2007: 
 
- Límit anual ………………………… 2.220 €/regidor 
- Límit anual ………………………… 4.980 €/grup municipal” 

 
Sense que hi hagi més deliberació, l’Alcalde sotmet a votació l’esmena, que 
és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Acte seguit, es passa a la votació de la proposta presentada amb l’esmena 
incorporada, amb un resultat de 20 vots favorables dels regidors dels grups 
de CIU, PSC-PM, PP, GRILL i ERC-AM, i 1 vot en contra del regidor del grup 
de ICV-EUIA. Per tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
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“Atès que l’article 73.3 de la LBRRL disposa que: “El Ple de la 
Corporació, amb càrrec als pressupostos anuals de la mateixa, podrà 
assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de 
comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups, i una 
altre variable, en funció del nombre de membres de cada un d’ells, 
dins els límits que, en el seu cas, s’estableixin amb caràcter general 
en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, i sense que es 
puguin destinar al pagament de remuneracions de personal de 
qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l’adquisició de béns que 
puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.”. Així mateix 
són d’aplicació els articles 50.8 i 170.1 del Reial Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril.  
 
El Ple Municipal adopta el següent ACORD:  
 
PRIMER.- Aprovar una dotació econòmica per als grups municipals, 
en la seva actuació corporativa, la qual es mantindrà vigent mentre 
no es modifiqui, del següent import per a  2007: 
 
- Límit anual ………………………… 2.220 €/regidor 
- Límit anual ………………………… 4.980 €/grup municipal 
 
SEGON.- Mensualment es farà un lliurament a compte, corresponent 
a la part alíquota del límit de la dotació anual que correspongui a 
cada grup municipal. 
 
TERCER.- Els grups municipals hauran de portar una comptabilitat 
específica de la dotació econòmica, que posaran a disposició del Ple 
sempre que aquest així ho aprovi per majoria simple. 
 
QUART.- Donat que en el pressupost per a 2007 no existeix 
consignació suficient per a les despeses que es deriven del punt 
primer, s’haurà de procedir a realitzar l’oportuna modificació de 
crèdit”. 

 
5.- PROPOSTA SOBRE RETRIBUCIONS ALS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde,  que dóna lectura a la proposta.  
 
Intervé tot seguit el Sr. Coloma, regidor portaveu del grup d’ERC-AM, i 
manifesta que és l’alcalde qui cada 4 anys organitza el seu grup de treball, i 
el que disposa les dedicacions exclusives o parcials que cregui oportunes 
per Lloret de Mar. Manifesta que el grup d’ERC-AM s’abstindrà en aquest 
punt, ja que entenen que és l’Alcalde qui ha de decidir aquestes 
dedicacions. Ells es limitaran a comprovar que les persones que ocupin 
aquestes dedicacions exclusives o parcials desenvolupin la seva tasca amb 
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eficàcia i eficiència per al poble de Lloret. 
 
Intervé el Sr. Teixidor, el qual es mostra d’acord amb el  grup d’ERC-AM,  
en el sentit que també considera que és l’Alcalde qui ha de decidir sobre 
aquestes dedicacions. Així, comenta que el seu grup vol desitjar als 
membres de l’equip de govern molta sort en aquesta etapa que comença.  
 
Per altra banda, el Sr. Teixidor afirma que malgrat que hi hagi regidors que 
tinguin reconeguda la dedicació exclusiva, ell sempre ha pensat que tots els 
regidors, ja estiguin al govern o a l’oposició, dediquen tot el temps que 
poden a la tasca municipal. També recorda que el reconeixement de 
dedicacions exclusives i parcials s’ha vingut igualment realitzant en les 
darreres legislatures. Finalment, el Sr. Teixidor torna a desitjar sort a 
l’equip de govern,  els demana que  tirin endavant ja que Lloret s’ho mereix 
tot, i els diu  que “vostès hauran de treballar des del govern i  nosaltres des 
de l’oposició”. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia, regidor portaveu del grup de IC-V/EUIA, tot 
desitjant sort i encert a l’equip de govern en les decisions que haurà de 
prendre i en les tasques que els seran encomanades. Considera que caldrà 
que tinguin previsió i una bona planificació per cobrir les necessitats, que es 
preveuen canviants a Lloret, i fa especial esment a les polítiques socials i 
que s’hauran de dur a terme per facilitar la cohesió social del municipi. 
 
Intervé el Sr. Elorza, regidor portaveu del grup del PSC-PM, dient que 
entenen, des del grup socialista, que s’ha d’explicar molt bé per quin 
raonament s’han apujat les retribucions una mitjana d’un 30%. Creu que 
l’increment és prou significatiu com perquè la gent tingui una explicació 
concreta i raonable. 
 
Prossegueix el Sr. Elorza, que creu que cal donar explicacions, sobretot si es 
té en compte que ara toca restricció i estalvi, doncs  entenen que 
l’economia que tenim al municipi no és gaire esplèndida com per permetre 
aquests regals. És per això que voldria que s’expliquessin aquests 
increments, i que es tingués el màxim de seny per aquestes qüestions. 
 
Intervé el Sr. Valls, Primer Tinent d’Alcalde i regidor portaveu del grup de 
CIU, i manifesta que la proposta que es presenta avui els sembla 
absolutament equilibrada i justa en relació al pressupost que s’està 
gestionant actualment a Lloret. En aquest sentit recorda que el  pressupost 
municipal s’ha incrementat gairebé un 70% respecte el de fa 4 anys, per la 
qual cosa l’equip de govern necessita eines i recursos humans de l’àmbit 
polític per prendre les decisions oportunes.  
 
Per altra banda, el Sr. Valls recorda que la proposta s’ajusta a les 
recomanacions que fa la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per a 
municipis d’entre 25.000 a 75.000 habitants. Així, explica que la retribució 
proposada pels Tinents d’Alcalde està fins i tot per sota les recomanacions 
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que fa la FMC. És per això que el Sr. Valls considera que l’equip de govern 
no ha d’entrar en debats demagògics, si no que el que han de fer els 
membres de l’equip de govern és assumir aquestes dedicacions i les 
tasques delegades, esperar tenir l’encert i la sort necessàries per prendre 
les decisions, i treballar amb la dignitat que es mereix el poble de Lloret de 
Mar, tota vegada que també és cert que aquestes retribucions estan a 
l’alçada del que es mereixen rebre els regidors pel seu servei i disposició. 
 
El Srs. Coloma i Teixidor renuncien a fer ús del segon torn de paraules. 
 
En un segon torn de paraula, el Sr. Garcia afegeix que la majoria de 
treballadores i treballadors de Lloret faran moltes hores de feina i tindran 
les seves responsabilitats, i de ben segur que cobren molt menys 
d’aquestes quantitats. És per això que mostra el seu total desacord amb la 
proposta. 
 
El Sr. Ontañón renuncia a fer ús del segon torn de paraules. 
 
Intervé tot seguit el Sr. Elorza, dient que entenen que la pujada és prou 
significativa i malgrat que la FMC pugui arribar a recomanar fins i tot més, 
es seu grup continuarà mostrant-se en contra la proposta. A títol 
d’exemple, el Sr. Elorza comenta que la dedicació exclusiva d’un tinent 
d’alcalde s’ha incrementat, en les 14 pagues, gairebé 1.200 €. La pujada és 
prou significativa, i més si es té en compte que hi ha mancances en el 
municipi que necessiten molt més aquesta dotació pressupostària. 
 
Intervé de nou el Sr. Valls  dient que la ciutat canvia, que la vila ha passat a 
ser ciutat. Així, recorda com dels 17 regidors que eren l’any 2003 ja es va 
passar a 21 regidors. Pel que fa a la incidència de les retribucions en el 
pressupost municipal, comenta que aquesta ha disminuït, ja que les 
retribucions i indemnitzacions als regidors, inclosos els de l’oposició, fins ara 
representaven un 1’65% del pressupost corrent, mentre que actualment, 
l’any 2007, suposarà un 1’01%. 
 
I des del punt de vista de l’anàlisi  financer i de la capacitat d’aquest 
Ajuntament el Sr. Valls considera del tot justificable que la gent que 
gestiona un pressupost de gairebé 60 milions d’euros com és el pressupost 
de l’Ajuntament de Lloret de Mar, i que, per tant, assumeix grans 
responsabilitats, tingui una retribució justa, que malgrat tot està per sota el 
que recomana la FMC. Així, afirma que  segons les recomanacions de la 
FMC, que recorda que es tracta d’una entitat municipalista bàsicament 
governada pel PSC, un Ajuntament com Lloret podria destinar 1.374.000 € 
a retribucions i indemnitzacions, mentre que la proposta que es sotmet a 
votació significa una quantitat total de  541.000 €, que és només un 40% 
del que s’hi podria destinar segons les esmentades recomanacions.  
 
Finalment, el Sr. Valls recorda que s’han viscut altres èpoques en que 
s’havia arribat fins i tot  a 6 dedicacions exclusives i un cap de gabinet, i 
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això s’ha anat reduint i reconduint. Han passat els temps i els anys, i ara es 
proposa 3 dedicacions exclusives i 2 de parcials. 
 
Tanca la intervenció el Sr. Alcalde, que recorda que el grup municipal de 
CIU ha acceptat l’esmena relativa a la dotació als grups municipals, tot i ser 
l’únic grup que hi perdia amb l’acceptació de l’esmena, perquè creuen just 
que els grups de l’oposició tinguin més mitjans. 
 
Per altra banda, l’Alcalde recorda que en aquesta legislatura no s’ha 
augmentat el nombre de dedicacions exclusives i parcials, que segueix igual 
que en l’anterior legislatura, i que, a més, cal tenir en compte que  
s’incorpora cap càrrec de confiança, i que si es vol parlar d’increments, 
també s’ha de tenir en compte l’increment que tindran els regidors de 
l’oposició. Així, comenta que el  que percebran el Srs. Elorza i Garcia com a 
regidors portaveus de grup  representa un increment respecte la legislatura 
passada del 51’62%,  el que percebran els regidors del PSC suposa un 
increment d’un  67’1%, i així podria anar dient respecte la resta de regidors 
de l’opisició, que tots hi surten guanyant significativament.  
 
Finalment, l’Alcalde agraeix a tots els grups que hagin  formul.lat desitjos 
de sort a l’equip de govern. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcade sotmet la proposta a votació 
que queda aprovada per majoria absoluta, amb 13 vots a favor (CIU i PP) i 
8 abstencions (PSC, IC-V/EUIA, GRILL i ERC). Per tant, el Ple de 
l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

“Atès que amb data 16 de juny d’enguany va prendre possessió un 
nou Consistori, amb el canvi que això suposa en el cartipàs municipal. 
 
Atès que la implantació d’aquest cartipàs introdueix variacions en 
l’actual règim de retribucions dels regidors. 
 
Atès el que disposen els articles 75 de la Llei 7/85; 151 de la Llei 
8/87 de Catalunya; 166 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril i 13 i següents del R.O.F. 
 
El Ple Municipal adopta el següent ACORD:  
 
PRIMER.- Aprovar el règim de dedicació exclusiva i, per tant, amb 
dret a retribució, dels següents càrrecs: 
 
- Dos Tinents d’alcalde amb funcions de Coordinació d’Àrea. 
- Un regidor delegat de serveis. 
 

Total anual per tinent d’alcalde o Regidor delegat de Serveis: 
55.300 €, distribuint-los en 14 mensualitats de 3.950 €, als que es 
practicaran les oportunes retencions per I.R.P.F. i SS.SS legalment 
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establertes. 
 
SEGON.-  Aprovar el règim de dedicació parcial, i per tant amb dret a 
retribució, dels següents càrrecs: 
 
- Un Tinent d’Alcalde amb funció de Coordinació d’Àrea i Regidories 

delegades de serveis: total anual de 47.400 € per una dedicació 
de 30 hores/setmanals distribuïts en 14 mensualitats de 3.385,70 
€ als que es practicaran les retencions per I.R.P.F. i SS.SS 
legalment establertes. 

- Un Regidor delegat de serveis: total anual de 27.650 € per una 
dedicació de 17,5 hores/setmanals distribuïts en 14 mensualitats 
de 1.975 € als que es practicaran les retencions per I.R.P.F. i 
SS.SS legalment establertes. 

 
TERCER.- El nomenament d’un membre de la Corporació per un dels 
indicats càrrecs només suposarà l’aplicació del règim de dedicació 
exclusiva  o parcial si és acceptat pel proposat i, en cas de fer-ho, es 
donarà compte al Ple en la propera sessió ordinària que es celebri. 
 
QUART.- Complimentar el que disposen els art. 74 i/o 75 de la Llei 
7/85 en matèria de prestacions socials respecte als membres de la 
Corporació que desenvolupin els càrrecs de dedicació exclusiva o 
dedicació parcial. 
 
CINQUÈ.- Donat que en el pressupost per a 2007 no existeix  
consignació pressupostària  suficient per a fer front a les despeses 
derivades dels anteriors acords, s’haurà de procedir a realitzar 
l’oportuna modificació de crèdit”. 

 
6.- PROPOSTA SOBRE INDEMNITZACIONS I ASSIGNACIONS ALS 
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 
 
L’Alcalde dona lectura a la proposta i informa que els grups municipals 
GRILL i ERC-AM també han presentat una esmena, per la qual cosa dona la 
paraula al Sr. Coloma per tal que l’exposi. 
 
El Sr. Coloma explica que l’esmena dels d’ERC i del GRILL consisteix en 
modificar la quantitat per assitència a les comissons informatives,d etal 
forma que es passi de  165 € a 350 €. 
 
Els senyors Garcia i Ontañón renuncies a fer ús dels seu torn de paraules. 
 
Intervé el Sr. Elorza, que diu que el seu grup manté en aquest punt el 
mateix criteri que en l’anterior, és a dir, que creuen que ara toca restricció 
i, per tant, no estan d’acord amb un increment tant significatiu. 
 
Per altra banda, el Sr. Elorza vol matisar  la intervenció de l’Alcalde en el 
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punt anterior, ja que creu que no és el mateix un increment d’un 51% 
respecte 700 €, que un increment d’un 30% sobre 2.797 €, i qualifica la 
comparació realitzada de demagògica. 
 
En definitiva, el Sr. Elorza es referma en el criteri de considerar inadequats 
els increments proposats, i entén que si no han votat a favor la proposta de  
retribucions per dedicacions exclusives i parcials, tampoc poden votar a 
favor la proposta relativa a les indemnitzacions per assistències, ja que, a 
l’igual que en les retribucions, també es produeix un increment molt 
significatiu. 
 
El Sr. Valls renuncia a fer ús del seu torn de paraules. 
 
En segon torn, el Sr. Coloma comenta que està d’acord en que es proposi 
reduir despeses, però no amb el populisme. Així, explica que aquesta 
esmena beneficia als regidors de l’equip de govern que no tenen dedicació 
exclusiva ni parcial i als regidors de l’oposició, i que en altres poblacions 
similars a Lloret les indemnitzacions per assistències són més altres. 
Conclou dient que amb aquesta esmena ningú es farà ric, perquè afirma 
que la dedicació que comporta la tasca de regidor val més que no el que es 
cobra. 
 
Els Srs. Teixidor, Garcia i Ontañón renuncien a fer ús del segon torn de 
paraules. 
 
Pren la paraula el Sr. Elorza, que explica que la postura del seu grup es 
resumeix dient que no estan d’acord amb els increments proposats perquè 
la de regidor és una feina vocacional de servei públic, i que accions com 
aquestes són les que fan que la gent es desenganyi i no vagi a votar. 
 
Intervé l’Alcade dient que respecte la postura del Sr. Elorza, i entén que és 
la postura que li toca defensar. Per altra banda, i en relació a la seva 
intervenció en el punt anterior, aclareix que ha contestat al Sr. Elorza amb 
dades percentuals perquè el portaveu del PSC, en la seva intervenció 
anterior, també havia parlat de percentatges. 
 
Per altra banda, l’Alcalde recorda que quan el PSC governava a l’Ajuntament 
de Lloret tenia un discurs respecte al tema de les retribucions i 
indemnitzacions totalment diferent al que defensa ara el Sr. Elorza, i 
comenta que un dels motius pels quals es presenta l’esmena per a 
l’increment de les indemnitzacions per assistència a comissions informatives 
és perquè una regidora del grup del PSC no estava a cap comissió i no podia 
percebre-les, i amb el mètode que se seguirà finalment podrà percebre 
aquestes indemnitzacions. 
 
Prossegueix l’Alcalde dient que ell també entén que el servei dels regidors 
ha de ser vocacional i públic, però això no vol dir que els hi hagi de costar 
diners, i que precisament perquè la tasca de regidor és vocacional, tots els 
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regidors, tant els del govern com els de l’oposició, són regidors 24 hores al 
dia, i això s’ha de compensar d’alguna forma. 
 
Finalment, l’Alcade sotmet a votació l’esmena presentada pels grups GRILL i 
ERC , que queda aprovada per unanimitat dels assistents. El text de 
l’esmena és el següent: 
 

“Que atesa la convocatòria del Ple de la corporació per el dijous 5 de 
Juliol d’enguany  presentem la següent esmena en el punt de l’ordre 
del dia  seguidament relacionat : 
 
PUNT; 6.- PROPOSTA SOBRE INDEMNITZACIONS I ASSIGNACIONS 
ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 
 
En el punt segon on diu: 
 
SEGON.-  Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació 
exclusiva o parcial percebran assistència per la concurrència a les 
sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, en les quantitats 
següents: 
 

- Assistència a les sessions del Ple que es celebrin en el 
període d’un mes:  
• Per Alcalde-President         1.150 € 
• Per regidor/portaveu     725 € 
• Per regidor       410 € 

 
- Assistència a les sessions de la Junta de Govern Local dels 

seus membres i dels regidors amb delegacions, que es 
celebrin en el període d’un mes ....................... 950 € 

  
- Assistència a les Comissions Informatives .......  165 € 

 
Es proposa modificar per el següent redactat: 
 
SEGON.-  Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació 
exclusiva o parcial percebran assistència per la concurrència a les 
sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, en les quantitats 
següents: 
 

- Assistència a les sessions del Ple que es celebrin en el 
període d’un mes:  
• Per Alcalde-President         1.150 € 
• Per regidor/portaveu     725 € 
• Per regidor       410 € 

 
- Assistència a les sessions de la Junta de Govern Local dels 

seus membres i dels regidors amb delegacions, que es 
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celebrin en el període d’un mes ....................  950 € 
  

- Assistència a   les Comissions Informatives ...   350 €” 
 

A continuació, l’Alcalde sotmet la proposta a votació, amb l’esmena inclosa, 
que queda aprovada per majoria absoluta, amb 15 vots a favor (CIU, PP, 
GRILL i ERC), 5 abstencions (PSC) i 1 vot en contra (IC-V/EUIA). Per tant, 
el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 

 
“Atès que amb data 16 de juny proppassat, va prendre possessió un 
nou  Consistori, amb  els canvis del cartipàs municipal. 
 
Atès que la implantació d’aquest nou cartipàs suposa modificacions 
en el vigent règim d’assistències i indemnitzacions dels membres de 
la Corporació. 
 
Atès el que disposen els articles 75 de la Llei 7/85; 151 de la Llei 
8/87 de Catalunya; 166 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril i 13 i següents del R.O.F. 
 
El Ple Municipal adopta el següent ACORD:  
 
PRIMER.- Els membres de la Corporació, inclosos els que 
desenvolupin càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial, percebran 
indemnitzacions per les despeses ocasionades per l’exercici del 
càrrec, quan siguin efectives i prèvia justificació documental, segons 
les normes d’aplicació general en les Administracions públiques, 
d’acord amb el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig o de 
qualsevulla norma posterior que la modifiqui o substitueixi. 
 
SEGON.-  Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació 
exclusiva o parcial percebran assistència per la concurrència a les 
sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, en les quantitats 
següents: 
 
- Assistència a les sessions del Ple que es celebrin en el període 

d’un mes:  
• Per Alcalde-President         1.150 € 
• Per regidor/portaveu     725 € 
• Per regidor       410 € 

 
- Assistència a les sessions de la Junta de Govern Local dels seus 

membres i dels regidors amb delegacions, que es celebrin en el 
període d’un mes ...............................  950 € 

  
- Assistència a les Comissions Informatives ....... 350 € 
 
Aquestes assistències són acumulables entre sí i es faran efectives 
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mensualment, essent les quantitats fixades els límits a percebre, sigui 
quin sigui el nombre de convocatòries efectuades. 
 
TERCER.- A les quantitats assignades com a assignacions s’hi 
practicarà la corresponent retenció per l’IRPF. 
 
QUART.- Donat que la consignació existent en el Pressupost per a 
2007 no és suficient, s’haurà de procedir a realitzar l’oportuna 
modificació de crèdit”. 

 
7.- PROPOSTA SOBRE NOMBRE, DENOMINACIO I COMPOSICIO 
COMISSIONS INFORMATIVES. 
 
Prèvia autorització de l’Alcalde, el Sr. Valls dona lectura a la proposta. 
 
Els portaveus dels diferents grups renuncies al seu torn de paraules, per la 
qual cosa l’Alcalde sotmet la proposta a votació, que queda aprovada per 
majoria absoluta, amb 15 vots a favor (CIU, PP, GRILL i ERC), 5 
abstencions (PSC) i 1 vot en contra (IC-V/EUIA). Per tant, el Ple de 
l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

“Atès el que disposen els articles 60 i 100 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya;  i  134 i següents del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens 
Locals. 
 
El Ple Municipal adopta el següent ACORD:  
 
PRIMER.- Constituir les següents Comissions Informatives 
Permanents: 
 

• Comissió Informativa de les Àrees de Serveis Centrals, 
Seguretat i Via Pública i Medi Ambient i Mobilitat. 

• Comissió Informativa de les Àrees de Urbanisme, Obra Pública i 
Activitats, Serveis Personals i Turisme. 

 
La  Comissió Informativa de les Àrees de Urbanisme, Obra Pública i 
Activitats,  actuarà també com a Comissió Especial de  Comptes, amb 
la mateixa composició i en la forma que legalment figura establerta. 
 
SEGON.- Les Comissions Informatives creades que tinguin temes  a  
resoldre  en  el  Ple  celebraran  sessió,  prèvia convocatòria,  amb 
una antelació mínima a les  quaranta-vuit hores de la data fixada per 
celebrar la sessió de Ple. Com a norma general, els dijous anteriors a 
cada Ple. 
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TERCER.- La  Presidència  de les dues Comissions Informatives abans 
esmentades l’ostentarà l’Alcalde  i  podrà ser en cas de considerar-ho  
adient, delegada aquesta en qualsevol dels seus membres. 
 
QUART.-  Adscriure  com  a  membres  de  les  diferents Comissions 
Informatives, els Srs. Regidors següents: 
 
a) Comissió Informativa de les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i 

Via Pública i Medi Ambient i Mobilitat: 
 

- President: Sr. Xavier Crespo i Llobet (CIU) 
- Sr. Ignasi Riera i Garriga (CIU) 
- Sr. Romà Codina i Maseras (CIU) 
- Sra. Mª Àngels de la Torre i Barrigón (CIU) 
- Sr. Víctor Llasera i Alsina (CIU) 
- Sr. Ivan Tibau i Ragolta (CIU) 
- Sr. Joan Carles Amaya i Quinto (PSC-PM) 
- Sr. Darwin Austrich i Martell (PSC-PM) 
- Sr. Carles Passarell i Fontan (PP) 
- Sr. Antoni Garcia i Garcia (ICV-EUIA) 
- Sr. Joaquim Teixidor i Planells (GRILL) 
- Sr. Eduard Coloma i Boada (ERC-AM) 

 
b) Comissió Informativa de les Àrees de Urbanisme, Obra Pública i 

Activitats, Serveis Personals i Turisme: 
 

- President: Sr. Xavier Crespo i Llobet (CIU) 
- Sr. Josep Valls i Méndez (CIU) 
- Sra. Laura Bertran i Fontserè (CIU) 
- Sr. Francesc Oliva i Pujol (CIU) 
- Sra. Mª Antònia Batlle i Andreu (CIU) 
- Ester Olivé i Güell (CIU) 
- Sr. Gregori Elorza i Luquero (PSC-PM) 
- Sr. Lluïsa Parrilla i Alcalde (PSC-PM) 
- Sr. Santiago Ontañón i Castillo (PP) 
- Sr. Antoni Garcia i Garcia (IC-V/EUIA) 
- Sr. Joaquim Teixidor i Planells (GRILL) 
- Sr. Eduard Coloma i Boada (ERC-AM) 

 
CINQUÈ.- En  qualsevol  moment,  un  o  més  regidors  d’un  grup 
municipal podran substituir membres adscrits a una Comissió. 
 
SISÈ.- D’acord amb allò establert a l’article 60, en relació a l’article 
58.3 del DL 2/2003,  les votacions a les Comissions Informatives es 
realitzaran  pel sistema de vot ponderat, votant, per  tant, per  tot  el  
Grup Municipal un sol dels  seus  membres  que representarà a tots 
ells.” 
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8.- PROPOSTA DE REPRESENTANTS EN DIFERENTS ORGANISMES I 
ENTITATS, AIXÍ COM EN LES ENTITATS URBANÍSTIQUES 
COL.LABORADORES. 
 
Prèvia autorització de l’Alcalde, el Sr. Valls dona lectura a la proposta, a la 
vegada que explica el contingut de l’esmena presentada pel grup municipal 
de CIU, consistent en incloure un regidor del grup de CIU en el Consell 
Rector de l’Organisme Autònom Local “Serveis Municipals de Comunicació 
Lloret de Mar”, a fi i efecte de donar compliment al que estableixen els 
estatuts de l’organisme autònom , ja que preveuen un regidor per grup al 
marge de President i Vice-president, i a la proposta original no es preveia el 
nomenament d’un regidor en representació d’aquest grup. 
 
El Sr. Coloma renuncia al seu torn de paraules. 
 
El Sr. Teixidor demana que consti en acta que l’assistència a tots aquests 
organismes no comporta el pagament de cap indemnització. 
 
El Srs. Garcia i Ontañón renuncien al seu torn de paraules. 
 
El Sr. Elorza manifesta que el seu grup entén que al Consell de la Gent Gran 
hi hauria d’haver un regidor de l’oposició, i el regidor proposat, el Sr. 
Ontañón, al seu entendre forma part de l’equip de govern. 
 
L’Alcade respon el Sr. Elorza dient que el Sr. Ontañón no forma part de 
l’equip de govern. 
 
El Sr. Elorza reitera que el Sr. Ontañón pertany a l’equip de govern perquè 
ostenta delegacions de l’Alcaldia, a la qual cosa respon l’Alcalde refermant-
se en la seva opinió que els regidors del grup del PP no formen part de 
l’equip de govern, i que el plantejament que s’ha fet en relació al Consell de 
la Gent Gran és el que figura a la proposta, sens perjudici que aquesta 
proposta pugui canviar-se al llarg de la legislatura. 
 
I sense que i hagi més intervencions, l’Alcade sotmet a votació la proposta 
que queda aprovada per majoria absoluta amb 16 vots a favor (CIU, PP, IC-
V/EUIA, GRILL I ERC) i 5 abstencions (PSC). Per tant, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

“Atès el que disposa l’art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
desembre, ple qual s’aprova el reglament d’organització, 
Funcionament i règim Jurídic dels ens locals 
 
El Ple Municipal adopta el següent ACORD:  
 
PRIMER. Aprovar els següents nomenaments de representants: 
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CONSORCI DE LA COSTA BRAVA: 
 
Sr. Xavier Crespo i Llobet.  
Sr. Josep Valls i Méndez. 
 
OBRERIA DE SANTA CRISTINA: 
 
Sr. Xavier Crespo i Llobet. 
 
ASIL NICOLAU FONT: 
 
Sr. Xavier Crespo i Llobet, per ser l’Alcalde Patrono, segons els 
Estatuts de la Fundació. 
 
ASPRONIS: 
 
Sra. Laura Bertrán i Fontserè. 
 
FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA i ASSOCIACIO 
CATALANA DE MUNICIPIS: 
 
Sr. Ignasi Riera i Garriga. 
 
CREU ROJA: 
 
Sr. Romà Codina i Maseras. 
 
CONSELLS ESCOLARS: 
 
Sra. Ester Olivé i Güell 
 
CONSELL ESCOLAR DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS: 
 
Sra. Ester Olivé i Güell (Presidenta) 
Sra. Lluïsa Parrilla i Alcalde  
Sr. Carles Passarell i Fontan 
Sr. Antoni Garcia i Garcia 
 
Tant l’Alcalde com els regidors Sr. Joaquim Teixidor i Planells i Sr. 
Eduard Coloma i Boada podran  assistir  a  les  reunions  del Consell 
amb veu però sense vot. 
 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: 
 
Sr. Xavier Crespo i Llobet. 
Sra. Ester Olivé i Güell   
Sra. Lluïsa Parrilla i Alcalde 
Sr. Carles Passarell Fontan 
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Sr. Antoni Garcia i Garcia 
Sr. Joaquim Teixidor i Planells 
Sr. Eduard Coloma i Boada 
 
CONSELL ADMINISTRACIO SERVEIS MUNICIPALS DE 
COMUNICACIO: 
 
Sr. Xavier Crespo i Llobet (President) 
Sr. Victor Llasera i Alsina (Vice-President) 
Sra. Lídia Garcia i Fernández 
Sr. Carles Passarell i Fontan 
Sr. Antoni Garcia i Garcia 
Sr. Joaquim Teixidor i Planells 
Sr. Eduard Coloma i Boada 
 
AGENDA XXI: 
 
Sr. Ignasi Riera i Garriga (Coordinador) 
Sr. Joan Carles Amaya i Quinto 
Sr. Santiago Ontañón i Castillo 
Sr. Antoni Garcia i Garcia 
Sr. Joaquim Teixidor i Planells 
Sr. Eduard Coloma i Boada 
 
CONSELL RECTOR DE LA CORPORACIO DE SALUD DEL 
MARESME i DE LA SELVA: 
 
Sr. Xavier Crespo i Llobet 
 
CONSELL ASSESSOR I DE GOVERN DEL CASAL MUNICIPAL DE 
LA GENT GRAN: 
 
Sr. Santiago Ontañón i Castillo (President) 
Sra. Laura Bertran i Fontserè 
 
COMISSIO DE SEGUIMENT DE L’HOSPITAL MUNICIPAL: 
 
Sr. Xavier Crespo i Llobet (President) 
Sr. Romà Codina i Maseras 
Sr. Darwin Austrich i Martell 
Sr. Santiago Ontañón i Castillo 
Sr. Antoni Garcia i Garcia 
Sr. Joaquim Teixidor i Planells 
Sr. Eduard Coloma i Boada 
 
ENTITATS URBANISTIQUES COL.LABORADORES DE 
CONSERVACIÓ: 
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Sr. Josep Valls i Méndez 
Sra. Mª Àngels De la Torre i Barrigón 
 
Notificar aquest representants a les diferents Entitats Urbanístiques 
Col.laboradores de Conservació, així com al Registre d’Entitats 
Urbanístiques Col.laboradores  de la  Direcció  General  d’Urbanisme  
de  la  Generalitat   de Catalunya. 
 
CONSORCI MEDIAMBIENTAL DE LA SELVA: 
 
Sr. Ignasi Riera i Garriga 
 
CONSORCI LOCALRET: 
 
Sr. Ignasi Riera i Garriga 
 
PLE DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ 
DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE LA SELVA 
MARÍTIMA-CANAL BLANES 
 
Sr. Xavier Crespo i Llobet 
Sr. Víctor Llasera i Alsina 
Sr. Gregori Elorza i Luquero  
Sr. Carles Passarell i Fontan 
Sr. Antoni Garcia i Garcia 
Sr. Joaquim Teixidor i Planells 
Sr. Eduard Coloma i Boada” 
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9.- DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I 
DELS PORTAVEUS DESIGNATS PER ELLS, AIXI COM NORMES DE 
FUNCIONAMENT. 
 
A petició del Sr. Alcalde el Sr. Valls dona lectura a la proposta. 
 
Una vegada s’ha donat compte de la Proposta,  el Sr. Alcalde informa que hi 
ha la intenció de fer una proposta als grups municipals per regular les 
intervencions en el Ple, especialment pel que fa referència als segons torns 
de paraules. 
 
El text de la proposta de la proposta d ela qual se’n dóna compte és el 
següent: 
 
 

“Es  dóna compte que sol.licitat als  diferents Grups Municipals que 
composen aquest Ajuntament perquè designessin la composició del 
grup i el seu portaveu, s’ha rebut escrits de tots ells amb la 
composició del grup i el nomenament dels seus  portaveus,  i  
d’aquests  es  desprèn  que  els  Grups Municipals quedaran 
constituïts en la forma que  s’assenyala a continuació, amb expressió 
dels respectius portaveus: 
 
CIU: 
 
Sr. Xavier Crespo Llobet 
Sr. Romà Codina i Maseras 
Sra. Laura Bertrán i Fontserè 
Sr. Josep Valls i Méndez 
Sra. Mª Àngels De la Torre i Barrigón 
Sr. Ignasi Riera i Garriga 
Sr. Francesc Oliva i Pujol 
Sr. Victor Manuel Llasera Alsina 
Sra. Mª Antònia Batlle i Andreu 
Sra. Ester Olivé i Güell 
Sr. Ivan Tibau i Ragolta 
 
Portaveu: Sr. Josep Valls i Méndez 
Suplent: Sr. Romà Codina i Maseras 
 
PSC – PM: 
 
Sr. Gregori Elorza i Luquero 
Sr. Joan Carles Amaya i Quinto 
Sra. Mª Lluïsa Parrilla i Alcalde 
Sr. Darwin Austrich i Martell 
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Sra. Lídia Garcia i Fernandez 
 
Portaveu: Sr. Gregori Elorza i Luquero 
Suplent: Sr. Joan Carles Amaya i Quinto 
 
PP: 
 
Sr. Santiago Ontañón i Castillo 
Sr. Carles Passarell i Fontán 
 
Portaveu: Sr. Santiago Ontañón i Castillo 
Suplent: Sr. Carles Fontan i Passarell 
 
ICV-EUiA: 
 
Sr. Antoni Garcia i Garcia 
 
Portaveu: Sr. Antoni Garcia i Garcia 
 
GRILL: 
 
Sr. Joaquim Teixidor i Planells 
 
Portaveu: Sr. Joaquim Teixidor i Planells 
 
ERC-AM: 
 
Sr. Eduard Coloma i Boada 
Portaveu: Sr. Eduard Coloma i Boada 
 
PROPOSTA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DELS DEBATS: 
 
Independentment  del  que  es preveu  als  arts.  91  i següents del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i  Règim Jurídic de les 
Entitats Locals (ROF), a efectes de precisar els criteris d’ordenació 
dels debats a les sessions del Ple, es determina actuar de la forma 
següent: 
 
Presentat   un   tema  pel  Ponent,  es   donarà   torn d’intervenció  
als  portaveus  de cada  grup  començant  pel minoritari,  perquè  
exposi per un temps prudencial  el  que consideri  convenient  sobre 
el tema o  perquè  defensi  una proposta alternativa concreta o un 
vot particular, presentat en aquests casos prèviament  per  escrit;  el  
Ponent  es  manifestarà,  acte seguit, sobre la intervenció de les 
altres parts, que si  ho desitgen, podran tenir una altra intervenció. 
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A  continuació,  el  portaveu fixarà  la  seva  postura definitiva,  i  en  
el cas d’haver-se presentat  una  o  més propostes  alternatives o 
esmenes, es posaran a votació  per ordre  de presentació i, acte 
seguit, es farà el mateix  amb la proposta de la Ponència. 
 
En  principi,  es  preveu  la  intervenció,  a  més  de l’Alcalde,  d’un 
representant de cada grup municipal,  i  en cas  que en un tema 
determinat es desitgi la intervenció  de més d’un membre d’un grup, 
s’autoritzarà en el benentès  que haurà  de  manifestar-se aquest 
desig abans  de  tractar  el tema, i sempre que això no signifiqui 
augmentar en número màxim de intervencions per grup. 
 
PROPOSTA SOBRE REUNIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS: 
 
La  Junta de Portaveus es reunirà, prèvia  convocatòria circulada  
amb  un  mínim  de  48  hores,  llevat  de  casos d’urgència,  sempre 
que ho consideri convenient  l’Alcaldia,  per iniciativa  pròpia  o a 
petició de  qualsevol  dels  membres d’aquesta Junta. 
 
PROPOSTA SOBRE INTERVENCIO DEL PUBLIC A LES SESSIONS DE 
PLE: 
 
Acabada  la  sessió de Ple, es convidarà  el  públic  a intervenir   per  
manifestar  la  seva  opinió   o   demanar explicacions  únicament  i  
exclusivament  sobre  els  temes debatuts,  i sempre que la persona 
que demana intervenir  no estigui directament afectada sobre el tema 
que vol tractar. 
 
La  petició  es  farà  per  escrit,  en  model  que  es facilitarà  pels  
serveis municipals corresponents i en el  mateix  escrit s’expressarà  
la  informació  que es desitja i,  en  cas  de pregunta, si es vol que 
contesti un membre determinat de  la Corporació.” 

 
 
Essent les 21’10 hores i sense que hi hagi més assumptes per tractar, el Sr. 
President aixeca la sessió, de la qual, com a Secretari en dono fe i estenc 
aquesta acta. 
 


