ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 09/07
Dia: 30 de juliol de 2007
Sessió: ordinària
Horari: de 20 a 22’07 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)
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
S’ha excusat d’assistir-hi:
Víctor Manuel Llasera Alsina
1.- APROVACIO
05/07/2007).
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Tot seguit, s'examinen els esborranys corresponents a les actes de les
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sessions dels dies 16 de juny i 7 de juliol, les quals, trobades conformes,
són aprovades per unanimitat dels reunits.
2.- DESPATX ALCALDIA
L’Alcade manifesta que deixa aquest punt pel proper Ple.
3.- RETIMENT DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2006 QUE
INTEGRA EL DE LA CORPORACIÓ, EL DE L’OO.AA. SERVEIS
MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ i LA S.A. MUNICIPAL LLORET
FUTUR.
Intervé el Sr. Valls tot dient que el Compte General ha estat informat per la
Comissió Especial de Comptes en sessió celebrada el passat 26 d’abril, i
s’han complimentat els requisits d’informació pública mitjançant els
corresponents edictes en els butlletins. S’ha emès també un certificat per la
Secretaria Municipal en el sentit que durant el termini d’informació pública
no s’ha presentat cap reclamació.
Prossegueix el sr. Valls dient que es proposa avui és aprovar el Compte
General corresponent a l’exercici de 2006, que inclou el de la pròpia
Corporació i de l’Organisme Autònom Serveis de Comunicació de Lloret de
Mar, així com el de la Societat Anònima Municipal Lloret Futur, els quals
quedaran sotmesos a la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya.
Continua dient que les dades més rellevants són que al pressupost de
l’exercici 2006 es va recaptar un 86’96%, és a dir, 50.564.000 €, quedant
pendent el 13% restant.
Pel que fa a despeses, s’han realitzat per un import de 47.412.000 € (91%)
quedant el 9% restant en 4.668.000 €.
Altres trets generals d’aquesta liquidació seria l’estalvi net que s’ha generat
és de 1.544.000 € (3’41%), que la càrrega financera se situa en un 11’06%
i hi ha –que no n’hi havia de fa molt temps- un romanent de tresoreria final
de 756.288,37 €.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
“Atès que el Compte General ha estat informat per la Comissió Especial
de Comptes en sessió celebrada el dia 26 d’abril d’enguany i que s’han
complimentat els requisits d’informació pública mitjançant el
corresponent Edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm.
111 de data 05/06/2007.
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Atès el certificat lliurat pel Secretari d’aquest Ajuntament en el sentit
que en el termini d’informació pública no s’han presentat reclamacions
contra l’expedient de referència.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’ Àrea de Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici de 2006, que
inclou el de la pròpia Corporació i de l’Organisme Autònom Serveis de
Comunicació de Lloret, així com el de la Societat Anònima Municipal
Lloret Futur, S.A. els quals quedaran sotmesos a la fiscalització externa
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya , donant compliment amb
el que disposa l’article 212 del R.D.L. 2/2004 Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals de 5 de març”.
4.- PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 1/07 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.
Pren la paraula el Sr. Valls dient que sempre per aquestes dates s’entra en
una pràctica que és habitual, que és donar pressupostàriament a les
partides que han quedat exhaurides i que per la pròpia vinculació entre
partides no s’ha pogut cobrir, i per això avui es fa la primera modificació de
crèdit, que de ben segur no serà la última. Així, comenta que la que
correspon a aquest expedient 1/07 té unes transferències positives de
35.500 € que corresponen a les retribucions dels òrgans de govern, i té un
suplement de crèdit de despesa corrent que té a veure –entre altres- amb
les assistències dels òrgans de govern i retribució per grups, diverses
despeses amb parcs i jardins, despeses d’esports, neteja etc,. per un import
de 426.000 €. Per altra banda, els crèdits extraordinaris, per motius
d’inversió, que se suplementa són de 45.329,20 € (en dóna lectura).
Prossegueix el Sr. Valls dient que també hi ha un suplement de crèdit
corresponent a inversions ja projectades, per un total de 272.280,72 €.
Així, el sr. Valls afirma que totes aquestes quantitats es financen a través
de transferències negatives de corrent (baixes de retribucions de personal
eventual i la seva Seguretat Social) per un import de 38.500 €; de nous
ingressos com és la subvenció del Museu Obert Interreg III-C d’import
175.383 €; i una baixa de crèdit per inversions, és a dir, partides que l’any
2007 es donaran de baixa però amb el compromís de donar-les pel següent
exercici, per un import de 142.226,92 €.
Pel que fa al romanent de 756.288,37 € que ha comentat en el punt
anterior, el Sr. Valls informa que s’utilitzaran 426.000 € per finançar
aquesta despesa corrent.
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Intervé el Sr. Coloma dient que, com sempre, des d’ERC-AM s’abstindran, ja
que és una gestió que fa l’equip de govern, tot i que ells van aprovar els
pressupostos de l’any anterior.
El Sr. Coloma comenta que des del seu grup entenen que cal reparar coses i
que s’ha de fer el seu manteniment, però les partides per aquest concepte
s’han apujat molt i per això consideren que cal portar més control en aquest
tema, sobretot pel que fa a jardineria pública.
Acte seguit, pren la paraula el Sr. Teixidor, dient que és una pràctica
habitual fer modificacions de crèdit, i aquesta no és molt excessiva. Tot i
així, el Sr. Teixidor explica que el seu grup ha presentat dues esmenes, una
dirigida al suplement de crèdit d’inversió, perquè poguessin suplementar la
partida destinada a l’enllumenat del camp de futbol municipal en 14.000 €
(actualment n’hi ha 16.957 €) i així poder fer aquestes obres. El
finançament d’aquesta partida es podria treure de les reformes del pavelló
municipal, de 14.000 €, i així quedaria quadrat aquest canvi.
Per altra banda, el sr. Teixidor explica que l’altra esmena seria una nova
inversió, destinar 20.000 € en la construcció de la “Font de la Kaikuta” al
Passeig de Cullar, una obra emblemàtica del poble de Cullar, amb el que
Lloret està agermanada, i que la seva gent valoraria molt. Seria bo fer-ho
ara perquè el mes de novembre, quan es faci el retrobament amb el poble
de Cullar, ja estaria feta. Aquesta quantitat es finançaria amb la partida
destinada al complex cultural i d’oci, ja que entenen que amb el retard que
porta mancar d’aquesta quantitat no perjudicaria la seva construcció.
Pel que fa a les altres partides, troba que són les habituals.
Intervé, tot seguit, el Sr. Garcia, dient que quan li van fer a mans aquesta
modificació de crèdit, per un moment va arribar a pensar que es trobaria
amb una sorpresa agradable, com hauria estat una modificació de crèdit en
l’apartat d’ensenyament, per a la construcció d’unes aules prefabricades per
donar solució a les famílies que s’han quedat sense plaça a les llars d’infants
municipals.
El Sr. Garcia comenta que no ha estat així. Entre altres peticions, es troba
en 100.000 € per conservació, manteniment i reposició de jardineria.
Recorda que quan es va formar el nou equip de govern, el seu grup va
desitjar sort i encert tot i fent esment a les polítiques socials, que
facilitessin la cohesió social del municipi, però veu que l’equip de govern
prefereix construir jardins a llars d’infants.
En aquest sentit, el Sr. Garcia considera que ha quedat ben clar quina és la
prioritat de cadascú. Per al seu grup la prioritat són les persones, i després
la jardineria.
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Pren la paraula el Sr. Ontañón, dient que no recorda que el seu grup hagi
votat en contra una modificació de crèdit. Són coses necessàries i cal
l’equilibri pressupostari. Aquesta és una modificació moderada, per això el
seu grup no variarà el vot i ho faran a favor.
El Sr. Elorza intervé tot dient que tenint en compte que són actuacions
normals dintre una legislatura, amb aquesta modificació de crèdit estan
contrariats pel fet que el desplaçament del cost del complex de la casa de la
cultura significa un retard més en aquesta obra. Significa més temps amb el
lloguer, amb unes infraestructures dolentes i insuficients tant per al Casal
de la gent gran com per la biblioteca, com altres oficines.
Prossegueix el sr. Elorza dient que el seu grup considera que aquestes
actuacions s’haurien de preveure molt millor i fer-les amb més planificació.
Per això s’abstindran.
Novament, intervé el Sr. Valls dient que no és desitjable que hi hagi
desviacions, però quan un fa un pressupost i fa previsions, doncs no deixen
de ser previsions. Si el gran gruix d’aquesta modificació de crèdit és per
conservació, manteniment i reparació de coses que no estan fetes, l’equip
de govern –aprofitant que per primera vegada en molts anys hi ha un
romanent de tresoreria molt important- fan aquestes actuacions per
continuar mantenint i reparant allò que calgui. Hi ha una sèrie d’inversions
que creuen prioritàries, i s’han atès amb aquests criteris de prioritat.
Al Sr. Coloma el Sr. Valls li vol dir que poden parlar dels manteniments com
una cosa complexa de controlar, si més no d’encertar quan es fa el
pressupost. El gran esforç es fa en què el capítol II no es dispari, i això
costa molt. Cal mirar al final de l’any quina ha estat la desviació que hi ha
hagut, i així es fa la valoració autèntica de la liquidació del pressupost.
Referent al suplement per a l’enllumenat del camp
comenta al Sr. Teixidor que quan aquest matí li
contestat que aquest tema estava solventat, per
modificació de crèdit perquè aquesta partida està
Junta de Govern Local, ja que s’ha solucionat amb
altra partida del camp de futbol.

de futbol, el Sr. Valls
ha comentat ell li ha
tant no caldrà fer la
ja adjudicada en una
la vinculació amb una

Incideix el Sr. Alcalde referint-se a aquest tema, dient que una part pertany
a inversió i l’altra part són treballs de reparació i manteniment, que poden
anar per la via de reparació i manteniment, i són despesa corrent.
Continua la seva intervenció el Sr. Valls, dient que en qualsevol cas, si no
hagués hagut suficient dotació pressupostària no haguessin pogut realitzar
l’adjudicació, que era el que passava abans de trobar la solució esmentada.
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No hagués tingut inconvenient en acceptar aquesta esmena, i més tenint en
compte que afectava al camp de futbol municipal de Lloret, però no és el
cas.
I pel que fa a l’altra esmena, respon que en aquesta modificació de crèdit
no veuen convenient portar-la endavant, però si pren el compromís de
passar-la en la propera modificació de crèdit, que es farà sobre el mes
d’octubre, i així tenir ja un pressupost o una memòria valorada per disposar
de partida suficient.
Responent al que ha comentat Iniciativa-Els Verds, van fer una proposta de
crear noves llars d’infants municipals. Ells ja hi estan d’acord, tant és així
que la última llar d’infants municipals l’ha fet el seu equip de govern.
Per fer llars municipals cal regir-se per altres paràmetres. Li vol recordar la
taxa de llar d’infants –que se’n parlarà en el proper Ple- que segurament la
trobaran molt elevada la que proposin amb una puja que normalment és
per sobre de la mitja de la resta de taxes i per sobra de la mitja de l’IPC.
Cal ser curós i buscar un equilibri molt difícil de trobar, i on Iniciativa diu
que cal prioritzar.
L’equip de govern ja ha demostrat que són capaços de fer-ho, i segurament
seran capaços de tornar-ho a fer. Ja hi ha un espai que mitjançant convenis
i el desenvolupament del pla parcial de Mas Arbós es podrà destinar a
equipaments per poder-hi ubicar, en la mesura que els pressupostos i
subvencions ho permetin, la construcció d’una nova llar d’infants municipal.
I això serà quan hi hagi dèficit de llars d’infants a Lloret, com un cop va
passar i l’equip de govern ho va subvencionar, cosa que no passa en
l’actualitat. Però es tindrà en compte per més endavant.
Per altra banda, el Sr. Valls contesta al Sr. Elorza dient que la baixa del
edifici sociocultural no comportarà retard en l’obra, ja que aquest ve produït
per altres qüestions que ja s’han debatut i es ells es brinden a explicar. Però
el fet que es redueixi en 142.000 € la partida del complex cultural no
impedeix en cap moment continuar l’obra i emetre certificacions d’obra.
El Sr. Valls explica que aquesta no és una baixa definitiva, sabent que
aquesta quantitat no la gastaran aquest any i que hi ha suficient dotació
pressupostària per continuar l’obra.
Pren la paraula novament el Sr. Teixidor, dient que la solució donada en la
resposta del Sr. Valls no l’ha satisfet. En el pressupost, en la partida de
l’enllumenat del camp de futbol hi ha 16.000 € i les obres pugen uns 30.000
€. Ja havien parlat en diverses ocasions de trobar la solució per tirar
endavant aquestes obres, i havien estat incapaços de trobar-la, i ara resulta
que en un mes s’ha trobat.
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Pel que fa a posposar pel mes d’octubre el compromís de fer aquesta font
en el Passeig de Cúllar, per poder tenir les qüestions tècniques definides,
ven en els crèdits extraordinaris que avui es proposa l’enderrocament del
minigolf, que fa mesos es va enderrocar i fins ara no hi ha posat la partida
corresponent.
Veu que a vegades es fan les coses d’una manera, i segons quines d’una
altra. Ells han presentat dues esmenes que mantenen i que esperen que es
posin a votació.
Intervé, tot seguit, el Sr. García, dient que ja fa dies que sent la mateixa
resposta per part del Sr. Valls pel que fa a les llars d’infants municipals. Es
diu que no hi ha dèficit de llars d’infants municipals, però és un greuge
comparatiu ja que les que hi ha són privades, i això és una opció, i s’està
obligant la gent que no té altra opció a anar a les privades.
Així, el sr. Garcia recorda que l’any passat es va donar una subvenció, i
pregunta perquè no s’ha fet així aquest any.
Pren la paraula el Sr. Elorza, parlant en primer lloc del complex cultural i
d’oci, dient que el fet que es desviï la partida pressupostària cal fer-hi un
toc d’atenció, ja que de bon començament es considerava que aquest
complex hauria d’estar fet en acabar la legislatura anterior.
El Sr. Elorza comenta que des del seu grup del PSC entenen que tot el que
significa més retard significa també més despeses de lloguer, de manca
d’infraestructures que calen suplir d’una altra manera. Si el Sr. Valls diu que
per les obres, tal i com estan, hi ha suficient pressupost per cobrir les
certificacions d’aquest any no hi haurà problema. Però no deixa de ser
simptomàtic el fet que, si hi havia un pressupost inicial per aquest any, que
hi hagi una desviació de 142.000 €, i això significa que l’execució de les
obres no està complint com estava previst, si més no com es preveia a
començament d’any.
Vol fer una puntualització pel que fa al romanent de tresoreria, tal i com es
va comentar –que ho va fer el Sr. Interventor- s’està comptant amb un
romanent que no és líquid, és un saldo comptable. Significa que físicament
no el tenim sencer. Es perillós comptar amb aquests diners perquè no són
reals.
Per últim, pren la paraula el Sr. Valls dient que està absolutament d’acord
amb l’explicació del saldo comptable i amb el perill que això comporta. Però,
dirigint-se al Sr. Elorza, comenta que estarà d’acord amb ell pel fet de
poder comptar amb un saldo comptable positiu de 700.000 € com s’ha
tingut en els darrers anys. Quan el saldo és negatiu és pitjor que la situació
que planteja el Sr. Elorza. Amb aquest tema Pitàgores estaria d’acord.
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Prossegueix el Sr. Valls dient que la dotació al complex cultural i d’oci és
suficient, entre altres coses perquè es tracta d’un plurianual que figura a les
bases d’execució del pressupost; és una obligació contreta per aquest
Ajuntament. Les obres han tingut un retard per motius que no tenen res a
veure amb el finançament ni amb l’obligació de l’Ajuntament de finançar.
Així, el Sr. Valls afirma que per aquest motiu l’Ajuntament de Lloret de Mar
obrirà els expedients que calgui per tal de fer complir el plec de condicions a
aquesta multinacional de la construcció. El que els interessa és que
s’executi aquest sociocultural i ells proposen les vies d’enteniment i de
diàleg amb la constructora, i el que tenen com a arma és un projecte i una
direcció d’obra.
Dirigint-se al Sr. Teixidor, li comenta que l’estat d’execució és fins el 30 de
juny, i en qualsevol cas, pot agafar la partida 4521.63200 on hi ha un crèdit
disponible de més de 7.000 €, que pot servir de vinculació pel que ell deia
que és la solució, que en el seu moment malauradament no van saber
trobar. Malgrat tot, les llums al camp de futbol encara no han estat
posades.
I si tant important és la font que el Sr. Teixidor vol fer, era un típic projecte
de pressupost de 2007. Posa com exemple que s’hi podria haver previst al
projecte de Turó d’en Buc una font en homenatge a l’agermanament amb
Cúllar, hagués estat un moment bo. Però ara s’agafarà el compromís de ferho.
En referència al que ha dit el Sr. Garcia, entén l’Ajuntament no hauria de
plantejar la seva política de llars d’infants municipals des del punt de vista
de cobrir el 100 per 100 de tota la demanda. El que l’Ajuntament hauria de
poder és donar resposta al 100 per 100 de la demanda que no es pugui
permetre pagar preus de privada, i creu que això s’està complint.
Com a Regidor d’Hisenda, i plantejar de manera economicista, no pot
permetre perdre de 25 a 30 milions a cada llar d’infants per any; que és la
part que aporta l’Ajuntament. La despesa hauria de ser d’un 33%
d’aportació municipal, un 33% els pares i un 33% la Generalitat. Però
encara no passa, l’Ajuntament està molt per sobre d’aquest terç de la
despesa. Això és el que s’està intentant corregir i és el que es planteja.
Seria molt greu no poder donar resposta a aquells que en tinguin realment
necessitat, i això no ha estat així.
Per finalitzar, intervé el Sr. Alcalde i vol comentar que encara no ha parlat
de la llar d’infants. Tant el Regidor com ell mateix ja han parlat amb els
pares que d’alguna manera se senten més afectats. S’ha volgut comparar
aquesta situació amb la que ells es van trobar l’any 2003, però és
diametralment diferent. Cal reconèixer l’esforç que s’ha fet en aquests 4
anys amb l’ensenyament a Lloret, sobretot amb el reequipament i
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l’actualització. Pel que fa a llars d’infants, el mes de novembre de 2006 es
va obrir la nova llar d’infants Els Pops, i fa uns 8 mesos que està en marxa.
I aquesta polèmica va sorgir als 6 mesos d’haver obert una nova llar.
Vol recordar que va caldre un gran esforç fer aquesta nova llar d’infants, ja
que aquests terrenys estaven afectats per una reserva de tren, que aquesta
es va aixecar, es van fer canvis urbanístics, però tot i això es va fer amb la
màxima celeritat.
Però per altra banda també s’ha fet un altre esforç en llar d’infants, que ha
estat el pagament d’un deute històric, que ha anat als Tribunals, i que
finalment l’Ajuntament ha hagut de pagar uns quants milions d’euros, i això
s’ha afrontat en la darrera legislatura. També s’ha canviat el mobiliari de la
Lola Anglada, s’ha actualitzat una llar que estava molt endarrerida.
I quan el Sr. Garcia parla de suplementar aquells infants que s’han quedat
sense plaça mentre no se’n pugui fer una nova, també seria una solució.
Però aquest cas és molt diferent del 2003, quan van quedar 80 nens sense
plaça ni pública ni privada. I es va subvencionar aquests infants en una llar
d’infants de nova construcció. Però el cas d’ara, aquests infants sí tenen
plaça a la privada, tot i que no és la que els pares desitgen.
Es un compromís públic que se’n vol fer una tercera durant aquesta
legislatura.
Iniciativa porta molts anys a l’Ajuntament de Barcelona, doncs el
percentatge de places de llar d’infants és d’un 12%, mentre que a Lloret és
d’un 38 o 39% respecte a la totalitat, Girona està sobre un 22% (dóna més
dades d’altres poblacions). Amb aquestes estadístiques vol remarcar en
quina situació es troba Lloret.
Referint-se al Sr. Elorza, el sociocultural no es podia acabar en l’anterior
legislatura, no estava programat així. Si que es veritat que s’ha retardat per
un tema de seguretat en la seva edificació. Si es vol recuperar el temps
perdut serà voluntat de l’equip de govern i de l’empresa constructora.
Tot seguit, es posa a votació les dues esmenes presentades pel grup
municipal Grill, que són rebutjades per 10 vots de CIU, 2 abstencions de PP
i 8 vots a favor de GRILL, ERC-AM, ICV-EUIA i PSC-PM.
A continuació es passa a votació la proposta presentada, que és aprovada
per 13 vots a favor dels grups de CIU, PP i GRILL, 6 abstencions dels grups
de PSC-PM i ERC-AM, i 1 vot en contra del grup d’ICV-EUIA. Per tant, el Ple
de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Atès que es necessari atendre determinades despeses que no poden
demorar-se i s’ha procedit a suplementar
aquelles partides

9

insuficientment dotades així com crear-ne de noves
extraordinaris.

amb crèdits

El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’ Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’ Àrea de Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
A. Aprovar les següents modificacions pressupostàries
I) Transferències positives (corrent)
codi
1110 10000

detall
Òrgans de govern.- Retribucions
Total transferències positives........

Increment
38.500,00
38.500,00

II) Suplement de crèdit (despesa corrent)
codi
1110 48901
1110 10000
4330 21000
4331
4350
4470
5110
5150
1230
1210
4220
4520

21000
21000
21000
21000
21000
21600
22603
22604
22604

4520
1210
4224
4240

22605
22700
22700
22700

1110 22706
4320 22706

Increment
detall
Òrgans de govern.- Trans. Grups
municipals
9.500,00
Òrgans de govern.- Retribucions
3.500,00
Parcs i jardins.- Cons. mant. rep.
50.000,00
Parcs i jardins.- Cons. mant. rep. Sta
.Clotilde
50.000,00
Enllumenat públic.- Cons. mant
30.000,00
Servei clavegueram.- Cons. mant.
15.000,00
Vies públiques.- Cons. mant.
25.000,00
Platges.- Cons. mant.
25.000,00
Serveis informàtics.- Cons. mant. rep.
25.000,00
Serveis generals.- despeses jurídiques
15.000,00
Ensenyament.- activitats diverses
20.000,00
Esports.- despeses activitats
30.000,00
Esports.- despeses activitats specials
olympics
40.000,00
Serveis generals.- contracte de neteja
30.000,00
Escola el rieral.- contracte neteja
20.000,00
Ensenyament.- contracte neteja oficina
10.000,00
Òrgans de govern.- Estudis, treballs i
gestió
10.000,00
Serveis
urbanisme.assessorament
urbanístic
18.000,00
Total suplements de crèdit......

III)

Crèdits extraordinaris (inversió)
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426.000,00

5110
4400

codi
61116
62500

4530

63200

detall
Increment
Vies públiques.- Enderroc mini golf
14.745,34
Serveis Públics.- Adquisició mobiliari
22.487,06
Instal hto.art .-Reparació entrada Puig
Castellet
8.096,80
Total crèdits extraordinaris..

45.329,20

IV Suplement de crèdit (inversió)

4350

codi
61100

4330

61101

4610
4250

62200
63200

4512
4510

63200
63201

detall
Enllumenat públic i semàfors. Renovació
Parcs i jardins.- Acondicionament i
millores
Joventut.- Cons. edif. Casal joves i de
barris
Llar d’infants Lola Anglada.- Reformes
Museu del mar.- 2a i 3a Fase
rehabilitació
Can Xardó .- 3a Fase i museïtzació

Increment
51.449,35

Total suplements de crèdit..............

272.280,72

36.685,01
3.082,25
5.680,81
73.014,22
102.368,78

B) Els recursos econòmics a utilitzar per a fer front a l’expedient
de referència s’instrumentarà d’acord amb el que disposa article
177.4 R.D. 2/2004 de 5 de març.
I)

Transferències negatives (corrent)
codi

1110

11000

1110

16000

detall
Òrgans de govern.- Retribucions pers.
eventual
Òrgans de govern.- SS.SS. personal
eventual
Total transferències negatives.....

II)

32.000,00
6.500,00
38.500,00

Majors i/o nous ingressos (inversions)

codi
07

Increment

79000

detall

Minorament

UE. Subv. Musée Ouvert Interreg III-C

175.383,00

Total majors ingressos...................

175.383,00
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III) Baixes de Crèdits (inversions)
codi
4510

63200

detall

Increment

Cultura .- Cons. Complex cultural i d’oci

142.226,92

Total baixes de crèdits..................

142.226,92

IV) Romanent de tresoreria per a despeses generals
El romanent de tresoreria (per a despeses generals) resultant de la
liquidació del pressupost de l’exercici de 2006 ha estat de 756,288,37
euros, del qual s’utilitza en l’expedient núm. 01/07 de modificació de
crèdit l' import de 426.000,00 euros.
El Sr. Teixidor demana explicació de vot, tot dient que pot no sembla lògic
que, tot i no aprovar-li les esmenes ell voti a favor de la modificació de
crèdit, però explica que ell també se’n sent responsable i l’assumeix.
Prossegueix el Sr. Teixidor que afirma que vol deixar clar que el “brindis al
sol” que ha dit el Sr. Valls que ell havia fet no és tal, que també l’ha fet
l’equip de govern, posant com a inversions noves la reparació de Puig de
Castellet, l’adquisició de nou mobiliari, i l’enderrocament del minigolf, que
es podria haver previst en els pressupostos de 2007.
En aquest sentit, el Sr. Teixidor entén que, precisament, les modificacions
de crèdit serveixen per això, per incorporar-hi noves inversions i
modificacions. I vol recordar que el Turó d’en Buc l’ha demanat moltes
vegades però no l’ha liderat.
5.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL I SITUACIÓ DE TRESORERIA DEL PRIMER SEMESTRE DE
2007.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna
lectura a la proposta. Com a dades més destacables, cal donar compte que
al Cap. I els drets de recaptació bruts són de 13.264.000 € per un
pressupost inicial de 14.508.000 €. Per exemple, en el tema de l’IBI s’ha
cobert gairebé les expectatives reflectides en el pressupost. Pel cas de les
plusvàlues, és un tipus d’impost que es va executant al llarg de l’any i per
això encara no s’ha arribat a les previsions fixades.
Quant al Cap. II, el Sr. Valls explica que són impostos indirectes, que la
major part és l’impost d’obres i construccions, que en aquests moments hi
ha recaptat 828.000 € per un import total de 1.800.000 €, i que veuen que
és un dels objectius que costarà complir.

12

En relació a les taxes, el sr. Valls exposa que hi ha drets de recaptació nets
a 30 de juny, de 8.552.000 € per un import pressupostat de 13.417.000 €.
Considera normals aquestes xifres, ja que les taxes es van generant al llarg
de l’any. Dóna les xifres, també, del consum d’aigua potable.
Del Cap. IV, que són les transferències corrents, el Sr. Valls explica que els
drets de recaptació nets són de 3.800.000 € d’un import de 7.173.000 €.
Considera remarcable que la partida més important correspon a la
participació dels tributs de l’Estat i que està pressupostat l’any 2007 en
5.300.000 € i de les quals les mensualitats que tenim imputades al
pressupost a 30 de juny són 2.957.000 €.
Pel que fa al Cap. V, d’ingressos patrimonials, el Sr. Valls comenta que
s’està a la meitat de la recaptació en 2.474.000 € sobre un total de
4.800.000 €. La partida que distorsiona aquest fet és la que correspon als
convenis de tractament de residus que es liquiden mensualment amb els
diferents Ajuntaments i que farà que al llarg de l’any es puguin aconseguir
les previsions del pressupost d’enguany.
Finalitza el Sr. Valls dient que les transferències de capital, que són les
aportacions de tercers a l’Ajuntament, hi ha 6.878.000 € d’un total
pressupostat de 10.146.000 €. Aquí la quantitat més important recaptada
són els 6.300.000 € d’aigua que corresponien a l’anualitat de 2007, amb
diverses aportacions de quotes d’urbanitzacions.
Els portaveus dels diferents grups municipals renuncien a fer ús del seu torn
de paraula.
Sense més deliberació, es dona compte al Ple de l’estat d’execució del
pressupost general i situació de tresoreria del primer semestre de 2007,
d’acord amb el següent text:
“El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de
l’ Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’ Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
Donant compliment amb el que disposa la base 17ª d’execució del
pressupost, relativa al control i fiscalització pressupostaris i comptable,
que en el punt 2.6 estableix que per conducte de la Presidència es
remetrà al Ple de la Corporació els mesos de juliol i febrer, informació
de l’execució del pressupostos i moviment de tresoreria per operacions
pressupostàries independents i auxiliars del pressupost, d’acord amb el
que disposa l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, corresponent al primer
semestre de 2007 que inclou:
Pressupost de la pròpia Corporació
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Pressupost de l’organisme Autònom Serveis de Comunicació
Societat Anònima Municipal Lloret Futur”.
6.- DENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ DE CIRCUITS
TURÍSTICS AMB DOS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LLORET
DE MAR
Just després que l’Alcalde anunciï el punt sisè de l’ordre del dia, intervé el
Sr. Darwin Austrich, regidor del grup municipal PSC-PM, que manifesta que
té la condició d’empleat de l’empresa Carrilets Turístics de Catalunya, SL i
que, per tant, s’absenta de la sala ja que no pot participar ni en la
deliberació ni en la votació d’aquest assumpte.
A petició del Sr. Alcalde, intervé el Sr. Riera, regidor de serveis centrals,
medi ambient i mobilitat, que llegeix íntegrament la proposta.
A continuació, pren la paraula el Sr. Coloma, que comenta que el que es
proposa aprovar en aquesta proposta és retirar una concessió a una
empresa. En aquest sentit, recorda que ell va preguntar a la comissió
informativa si es pensava tornar a convocar el concurs i va rebre una
resposta que qualifica d’ambigua. Considera que no hi ha motius aparents
que portin a pensar que aquesta empresa no presta bé el servei.
Intervé el Sr. Teixidor, que si bé considera que la proposta és correcte des
del punt de vista jurídic, i que, en aquest sentit, el informe del serveis
jurídics municipals li mereix tota la seva confiança, considera que la decisió
de denunciar la concessió de Carrilets Turístics és una decisió política pura i
dura. A continuació el Sr. Teixidor realitza una sèrie de preguntes com ara
“perquè no es prorroga la concessió?”, “compleix el concessionari?”, “tenim
queixes formals del servei?”, “no donen bon servei”?, “no volem carrilets a
Lloret”?, “no creiem que siguin un atractiu turístic per Lloret?”, “es farà un
altre concurs”?, “estem disposats a deixar d’ingressar l’equivalent a tretze
milions de pessetes que és el que l’Ajuntament ingressa per aquesta
concessió?”, “no volem els carrilets o no volem aquests carrilets?”. El Sr.
Teixidor finalitza la seva intervenció dient que li agradaria que li
contestessin a aquestes preguntes d’una forma clara i concisa.
Pren la paraula el Sr. Garcia, que afirma estar d’acord amb el que ha
manifestat el Sr. Teixidor i que la intervenció que tenia previst realitzar era
similar a la d’aquest. Afegeix que, al seu entendre, és evident que els
carrilets compleixen una funció d’atractiu turístic i que, a més, faciliten
també la mobilitat de les persones que l’utilitzen per desplaçar-se. Així, el
Sr. Garcia també pregunta a l’equip de govern si tenen pensat tornar a
treure a concurs el servei que realitza el carrilet, i si han pensat en els
treballadors d’aquesta empresa que es quedaran a l’atur.
Intervé el Sr. Ontañón, que comenta que el seu grup entén que aquest
acord de denúncia no significa que l’actual empresa concessionària no pugui
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presentar-se al nou concurs que pugui convocar-se, i que entenen que
darrera l’acord de denúncia no hi ha cap voluntat d’impedir que aquesta
empresa pugui seguir optant a explotar els carrilets turístics, per la qual
cosa anuncia el vot favorable del grup del PP.
Intervé el Sr. Elorza, que també considera que aquesta és una decisió
política, que si bé és legal, per tractar-se d’una acció excepcional i per
totes les circumstàncies que envolten aquest acord, creu que calia un “plus”
de transparència per explicar quins són els raonaments de l’equip de govern
que l’han dut a denunciar la concessió. També creu que el fet que es faci
amb tanta antelació respon a la voluntat d’aprovar durant el mes de
setembre el nou plec de condicions regulador del concurs per a l’adjudicació
de la nova concessió dels carrilets turístics a Lloret de Mar.
Pren la paraula el Sr. Riera, que manifesta que són diversos els motius que
els han portat a prendre ara aquesta decisió, però n’hi ha un de principal,
que és la voluntat de que l’empresa concessionària tingui coneixement amb
antelació suficient de la decisió municipal de no prorrogar la concessió, per
tal que pugui prendre les mesures necessàries per afrontar amb garanties
les conseqüències que aquesta decisió pugui generar-li a l’empresa i als
seus treballadors.
Per altra banda, el Sr. Riera també explica que la decisió de no prorrogar el
contracte es basa en l’anàlisi de la situació actual que considera que és
força diferent a la que hi havia quan es va adjudicar la concessió. Així,
considera que amb la posada en funcionament del Museu Obert de Lloret
(MOLL) s’han incrementat les possibilitats que els turistes puguin visitar els
indrets que conformen el MOLL (Jardins de Sta. Clotilde, Puig d’en Castellet,
Castell de Sant Joan, Can Xardó , que s’obrirà properament, etc.). Hi ha una
bona oferta de visites guiades, agències que ofereixen serveis de bicicletes
o motocicletes per visitar aquest indrets, com també ho pot fer el bus
turístic o línies d’autobús municipals.
Per altra banda, el Sr. Riera recorda que estem davant un contracte
administratiu de concessió d’us privatiu de la via pública, que ha de ser
interessant i beneficiós pels interessos del municipi, i considera que és un
bon moment perquè l’equip de govern es replantegi aquest model de
promoció turística de Lloret de Mar.
Prossegueix el Sr. Riera, que afirma que, a banda del que ha comentat fins
ara, també han tingut en compte les queixes que han rebut d’alguns
ciutadans en relació al fet que el carrilet complica la mobilitat al municipi,
la qual cosa al seu entendre suposa un motiu més per a efectuar aquest
replantejament al que abans feia referència, amb l’objectiu de buscar el
model més beneficiós pels interessos turístics de Lloret.
Intervé el Sr. Coloma, que dirigint-se al Sr. Riera, li comenta que “s’ha
quedat igual”, ja que ell havia preguntat si l’any vinent, una vegada
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acabada la concessió es convocaria un nou concurs per a adjudicar de nou
la concessió dels carrilets turístics o no, pregunta que el Sr. Coloma entén
que no se l’hi ha contestat, i considera que si l’equip de govern parla de
replantejar el model, hauria de tenir clar si segueix volent el carrilet o no.
Ell pensa que el carrilet és un reclam turístic que ha funciona força bé, i que
si bé és veritat que Lloret a crescut, pensa que no pot dir-se que el carrilet
hagi provocat grans embussos.
Prossegueix el Sr. Coloma que manifesta que el que s’està fent és retallar
dos anys a aquesta concessió, i considera que per fer això haguessin hagut
d’oferir a canvi línies de millora. En aquest sentit, recorda que fa un temps
també es va denunciar la concessió del “carrousel” de la Plaça Pere Torrent,
sense que la nova atracció suposés cap millora respecte la que hi havia
anteriorment.
En definitiva, el Sr. Coloma considera que la decisió de no prorrogar la
concessió respon a altres motius i, per altra banda, li recorda al Sr.
Ontañón, en relació a la seva intervenció segons la qual aquesta denúncia
no ha d’impedir que l’empresa actualment concessionària pugui presentarse i guanyar el nou concurs, que ell no ha sentit en cap moment que es
digués que es realitzaria un nou concurs. Finalment, el Sr. Coloma
manifesta que aquesta decisió li sembla més una “vendetta” a la italiana
que una millora per la població.
Intervé novament el Sr. Teixidor, que, dirigint-se al Sr. Riera, li comenta
que “s’ha superat”, ja que de deu preguntes que li ha fet no n’hi ha
contestat cap. Així, el Sr. Teixidor torna a realitzar les preguntes efectuades
durant la seva primera intervenció en el debat d’aquest punt, i finalitza la
seva intervenció dient que, al seu entendre, aquesta és una decisió molt
important, que pot afectar molt a una empresa, a un col.lectiu de
treballadors i a la imatge turística de Lloret, i que s’ha pres, no sense tenir
un “pla B”, si no que fins i tot sense tenir un “pla A”.
Pren la paraula el Sr. Garcia, que afirma coincidir plenament amb el que
han dit els senyors Coloma i Teixidor, i afegeix que, en relació a l’argument
que s’ha donat relatiu als problemes de mobilitat, considera que en absolut
els carrilets provoquen problemes de mobilitat. Creu que els problemes de
mobilitat es produirien si aquests circuits turístics es fessin en vehicles
privats i, fins i tot, amb autobusos, però no creu que els carrilets en
provoquin. Afirma que els problemes de mobilitat venen d’altres bandes i
que cal ser imaginatiu per solucionar-los.
Intervé el Sr. Ontañón que, per al.lusions, es dirigeix al Sr. Coloma dient-li
que ell ni ha llegit ni ha sentit que s’hagi dit que no tornarà a haver-hi
carrilet, que ell creu que el carrilet és un bon complement per l’oferta
turística de Lloret i que, en el cas que no hi hagués un nou concurs per a
adjudicar de nou la concessió del carrilet, llavors li donaria la seva opinió
sobre el tema.
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Pren la paraula el Sr. Elorza, que manifesta que aquesta és una decisió que
no s’entén, i que l’explicació de que s’ha avançat l’acord de denúncia perquè
l’empresa tingui més temps a despatxar els treballadors no és un argument
vàlid. A més, considera que introduir en el discurs el bus turístic, no fa més
que augmentar la sensació que la decisió respon més a temes personals
que polítics. Creu, com ha dit el Sr. Teixidor, que la manca de transparència
fa mal pensar. És per tot això que anuncia el vot en contra del seu grup, i
espera que aviat es convoqui un nou concurs per adjudicar la concessió per
a explotar els circuits turístics amb carrilet.
Intervé el Sr. Valls, que diu que perquè hi hagi Carrilets properament, una
de les opcions era fer el que es fa avui, i l’altre era executar la pròrroga.
Així, diu que l’acord que es pren avui no impedeix que hi pugui seguir-hi
havent carrilets a Lloret, tot i que tampoc ho assegura i, en qualsevol cas,
afirma que aquest no és l’objecte de discussió, ja que explica que el d’avui
és un debat purament administratiu.
Prossegueix el Sr. Valls, dient que no és el primer cop que passa una cosa
similar amb els Carrilets. Així, recorda que la primera concessió de carrilets
a Lloret es va atorgar l’any 1.999 a Carrilets Turístics de Catalunya, SL, i
l’any 2003 es va fer un nou concurs sense que s’executessin pròrrogues, i
aquest nou concurs el va guanyar altre cop la mateixa empresa. Recorda
que a l’any 1.999 hi havia un trenet mentre que a l’any 2003 n’hi havia dos,
amb el conseqüent increment del cànon a percebre per part de
l’Ajuntament. També recorda el Sr. Valls que l’acta de Ple en el que es va
aprovar el plec de condicions que va regular el concurs que va acabar amb
l’adjudicació de la concessió de 2003, el Sr. Darwin Austrich, regidor que
avui ha hagut d’abandonar la sala de plens i en aquell moment era el
regidor delegat en matèria de transports, va comentar que havia estat
positiu fer el concurs perquè s’havia aconseguit millores molt interessants
respecte l’anterior concessió. Per altra banda, el sr. Valls recorda com en la
seves intervencions d’avui el Sr. Teixidor no sembla veure cap dels defectes
que l’any 2003 veia als carrilets, ja que en aquell moment s’hi va posicionar
en contra. Es pot canviar de criteri, però les actes del Ple són el que són i
diuen el que diuen.
A més, el Sr. Valls explica que una clàusula d’un plec de condicions que
atribueix facultats a les dues parts d’un contracte per a denunciar-lo amb
l’antelació suficient pot utilitzar-se o no, i que és quelcom normal fer-ho.
Així recorda com, recentment, l’empresa que prestava el servei de neteja
d’edificis municipals, ISS Facility Services, va denunciar el contracte perquè
no li sortien els números, o al contrari, fa un temps l’Ajuntament va
denunciar el contracte de servei d’organització d’un casal d’estiu amb
l’associació El Casalot. Amb això el Sr. Valls explica que vol posar de
manifest que l’Ajuntament s’ha limitat a fer ús d’una clàusula prevista en el
plec de condicions i en el contracte, i que no és la primera vegada que això
s’ha fet.
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Per altra banda, el Sr. Valls recorda que l’acord d’adjudicació de la
concessió a Carrilets Turístics de Catalunya que va efectuar el Ple l’any
2003 està recorregut als tribunals, però l’Ajuntament ha defensat
l’adjudicació, és a dir, ha defensat la mateixa postura que l’actual
adjudicatari, i tot i perdre’s el contenciós en primera instància, l’Ajuntament
va apel.lar i, actualment, s’està, des del passat dia 10 de maig, a l’espera
que recaigui sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Prossegueix el Sr. Valls, que comenta que l’any 2006 el Govern de la
Generalitat, en el qual recorda que no hi ha ni CIU ni el PP, va aprovar la
normativa que regula el servei de transport urbà de viatgers en autobús
amb finalitat cultural i turística, i pensa que aquesta podia ser una bona
oportunitat a tenir en compte de cara al plec de condicions del 2008, una
oportunitat que pot anar en detriment d’allò existent o no, tot i que creu
que possiblement pot millorar allò existent, però en qualsevol aquesta no és
una decisió que s’hagi de prendre avui. En aquest sentit, opina que les
millores que es van produir en el concurs de 2003 respecte l’anterior
concessió en relació al increment del cànon podrien tornar a produir-se.
El Sr. Valls comenta que, de tota manera, el que avui s’està discutint és que
perquè això pugui ser així, primerament cal impedir que hi hagi pròrroga.
La decisió de si cal optar pel servei de bus turístic o per incrementar el
número de carrilets, per exemple, no és una decisió que s’hagi de prendre
ara. Dit això, el Sr. Valls, en relació a la possibilitat d’incrementar el número
de trenets recorda que hi ha queixes de veïns pels problemes que
provoquen des del punt de vista de la mobilitat . Així, recorda que quan
assisteix a reunions d’urbanitzacions, un dels primers temes que se li
exposen és el dels problemes de mobilitat que causen els carrilets.
En definitiva, el Sr. Valls manifesta que denunciar el contracte no comporta,
d’entrada, renunciar al servei, i creu que això s’ha de dir d’una manera
clara, senzilla i directa.
A continuació, l’Alcalde sotmet la proposta a votació, que queda aprovada
per majoria absoluta amb 12 vots a favor (CIU i PP) i 7 vots en contra (PSC,
IC-V/EUIA, GRILL i ERC). Per tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent
acord:
“Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data
30/01/2003, va adjudicar, previ concurs obert, la concessió
per a
l’explotació de circuits turístics amb dos vehicles de tracció mecànica a
Lloret de Mar a l’empresa Carrilets Turístics de Catalunya, S.L.,
signant-se el corresponent contracte administratiu en data
03/02/2003.
D’acord amb la clàusula segona del corresponent plec de condicions i
quarta del contracte, la durada de la concessió era de “cinc anys,
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prorrogables anyalment fins a un màxim de dos anys, a partir de
l’adjudicació definitiva”. Així mateix, les esmentades clàusules
establien també que “aquestes pròrrogues seran efectives si cap de les
dues parts manifesta formalment el contrari abans del 1r. d’octubre de
l’últim any o el corresponent a cada pròrroga”.
Atès que, per tant, el termini de la concessió s’extingirà, pel transcurs
dels citats cinc anys, el proper dia 30/01/2008, i si qualsevol de des
dues parts vol evitar la pròrroga tàcita ho haurà de comunicar
formalment a l’altra abans del dia 1 d’octubre de 2007.
Atès allò establert a l’article 70.1 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals,
en relació al venciment del termini com a causa d’extinció de les
concessions de domini públic, així com a l’article 109 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 el sentit que els contractes
administratius s’entendran extingits pel seu compliment.
Vist l’informe de Secretaria que figura en l’expedient, en relació a la
legalitat de la denúncia de la present concessió.
Atès que, d’acord amb l’article 22.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, són competència del Ple les
contractacions i concessions plurianuals quan la seva durada sigui
superior a quatre anys.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’ Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’ Àrea de Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Denunciar el contracte administratiu de concessió per a
l’explotació de circuits turístics amb dos vehicles de tracció mecànica, a
fi i efecte de que no operi tàcitament cap pròrroga del mateix.
SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària Carrilets
Turístics de Catalunya, SL, informant-los que l’esmentada concessió
quedarà extingida a partir del dia 30/01/2008, així com a la
Intervenció municipal pel seu coneixement i efectes escaients”.
El Sr. Teixidor demana explicació de vot.
El Sr. Alcalde denega la petició del Sr. Teixidor argumentant que ha tingut
temps suficient en les seves intervencions per expressar tot el que ha
cregut oportú.
El Sr. Teixidor comenta al Sr. Alcalde que veu que la generositat no és el
seu fort, a la qual cosa respon el Sr. Alcalde explicant que abans havia
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donat explicació de vot, però que creu que havia tingut temps suficient per
expressar el que havia volgut i que, per altra banda, el Sr. Valls havia
contestat a tots els temes plantejats.
7.-NOMENAMENT JUTGE DE PAU (TITULAR) DE LLORET DE MAR.
Abans de iniciar l’exposició d’aquest punt, el Sr. Alcalde comenta que la
regidora Sra. Bertran s’absenta de la sala de plens per estar incursa en una
causa de parentesc amb la Sra. Fontserè. Per altra banda, s’incorpora a la
sessió el Sr. Austrich després d’haver-la abandonat en el punt anterior.
El Sr. Riera, a petició del Sr. Alcalde, exposa la proposta llegint íntegrament
la mateixa. A continuació el Sr. Riera recorda que la tasca que ha dut a
terme durant tots aquests anys la Sra. Fontserè és una tasca altruista que
l’ha estat desenvolupant durant dotze anys d’una forma discreta i eficaç.
Així mateix, el Sr. Riera recorda el important volum de tramitació
d’expedients que hi ha, cada cop més, al Jutjat de Pau, i alaba la figura de
la Sra. Fontserè, de la que diu que sempre ha demostrat un compromís amb
la societat lloretenca.
El Sr. Coloma es mostra d’acord amb la proposta.
El Sr. Teixidor es mostra d’acord amb la proposta i felicita a la Sra.
Fontserè.
El Sr. Garcia es mostra igualment d’acord amb la proposta.
El Sr. Ontañón també s’hi mostra d’acord.
El Sr. Elorza es mostra d’acord amb la proposta i felicita a la Sra. Fontserè.
Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació,
que queda aprovada per unanimitat dels assistents. Per tant, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
“Vist l’escrit tramès pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de
data 21/02/2007, pel qual es comunica a aquest Ajuntament que
degut a la finalització del termini de 4 anys per al qual va ser
nomenada l’actual jutge de pau, cal procedir a realitzar el procés per a
la seva reelecció.
Vist que l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial determina
que els jutges de pau i els seus substituts seran elegits pel Ple de
l'Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus
membres, d'entre les persones que ho sol.licitin i reuneixin les
condicions legals i, en cas de no haver-hi sol.licituds, el Ple elegirà
lliurament.
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Atès que mitjançant anunci al BOP n. 68 de data 05/04/2007, s’ha
publicat la convocatòria per cobrir la plaça de Jutge de Pau titular de
Lloret de Mar, i que durant el termini de presentació de sol.licituds, se
n’ha presentat una, que és la que seguidament es relaciona:
• M. DOLORS FONTSERE SIDERA, sol.licitud presentada el dia
03/05/2007, per a optar a la plaça de Jutge de Pau titular.
Atès, que estudiada la documentació presentada, resulta que la
sol.licitant reuneix els requisits que es demanen per optar a aquest
càrrec.
Atès allò establert als articles 101 i 303 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial i articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/95, de 7 de juny, de
Jutges de Pau.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’ Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’ Àrea de Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Nomenar Jutge titular del jutjat de Pau de Lloret de Mar la
Sra. Mª DOLORS FONTSERÉ SIDERA per un termini de 4 anys a
comptar des de la data del seu nomenament.
SEGON.- Notificar aquest acord al Jutjat de Primera Instància i
Instrucció corresponent, als efectes que es determinen en els apartats
3 i 5 de l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Sra. Fontserè, recordant-li que
haurà de prestar jurament del càrrec pel que han estat nomenats
davant el Jutjat de Primera Instància i Instrucció corresponent.
QUART.- Notificar aquest acord a la Secretaria de Govern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, pel seu coneixement i efectes
escaients.”
8.-DESIGNACIÓ D’UN MEMBRE DE LA CORPORACIÓ COM A
REPRESENTANT
A
L’ASSEMBLEA
GENERAL
DEL
CONSELL
D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT
S’incorpora a la sessió la Sra. Bertran, que havia abandonat la sala de plens
en el punt anterior.
El Sr. Riera dóna lectura a la proposta.
Els portaveus dels diferents grups municipals renuncies a fer ús del seu torn
de paraula.
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L’Alcalde sotmet la proposta a votació, que queda aprovada per majoria
absoluta amb 14 vots a favor (CIU, PP, IC-V/EUIA i GRILL) i 6 abstencions
(PSC i ERC). Per tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
“Atès que el Ple celebrat en data 20/01/2000 va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament de Lloret de Mar al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient de les Comarques de Girona (CILMA), en base als principis de
la carta d’Alborg i del programa de foment de la sostenibilitat de la
Diputació de Girona, i l’acceptació dels estatuts, així com la designació
d’un representant de l’Ajuntament en l’Assemblea General del Consell.
Atès que en data 16/06/07 va tenir lloc el Ple de constitució de la nova
Corporació i que, per altra banda, en data 19/07/07 s’ha registrat
d’entrada en aquest Ajuntament un escrit del CILMA a través del qual
sol.licita la designació d’un membre de la corporació com a
representant a l’Assemblea General del Consell.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’ Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’ Àrea de Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
Designar el Sr. IGNASI RIERA I GARRIGA, Regidor de Medi Ambient i
Mobilitat d’aquesta corporació, com a representant de l’Ajuntament de
Lloret de Mar en l’Assemblea del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient de les Comarques de Girona”.
9.-ADHESIÓ A LA MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
FARNERS, PER DEMANAR AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT QUE
ES CONSIDERI EL MUNICIPI I LA COMARCA DE LA SELVA COM A
ZONA AFECTADA I PREFERENT A TRACTAR PER REDUIR AL MÀXIM
LA PLAGA DE PROCESSIONÀRIA.
El Sr. Riera dóna lectura a la proposta.
Els portaveus dels diferents grups municipals renuncies a fer ús del seu torn
de paraula.
L’Alcalde sotmet la proposta a votació, que queda aprovada per unanimitat
dels assistents. Per tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
“Vist l’escrit de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, registrat
en entrada el dia 3 de març de 2007, amb núm. 4256, en què
adjunta el certificat de l’acord del Ple Municipal de data 12 de febrer
de 2007, de petició de tractament al Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, de la plaga de
processionària del pi al municipi i a la comarca de la Selva, que
seguidament es transcriu:
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Atès la important plaga de processionària del pi (Thaumetopoea
pitjocampa schiff) d’enguany que ha afectat i afecta a totes les
varietats del pi, i principalment a la nostra zona la varietat insigne
(Pinus radiata).
Atès que aquesta plaga, a més dels greus perjudicis que produeix a
les plantacions, provoca importants urticàries i al·lèrgies, així com
importants lesions oculars a les persones a causa del pèl urticant que
desprèn i es dispersa amb el vent, podent ésser aquestes lesions
greus si els infants o qualsevol persona toquen les erugues, així com
pels animals domèstics que entrin en contacte amb elles.
Atès les diferents maneres per controlar la plaga, la més eficaç
encara és la que es fa amb tractaments aeris i amb productes
específics.
Atès que en aquests moments, des del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya s’està fent la programació de
tractaments de cara a la temporada 2007-2008, és pel que es
proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Demanar, en la major brevetat possible, des d’aquest Ajuntament
al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya que
es consideri el nostre municipi i la nostra comarca com a zona
afectada i preferent a tractar per tal de reduir al màxim la plaga de
processionària.
2n. Fer arribar aquesta moció a tots els ajuntaments de la nostra
comarca i al Consell Comarcal de la Selva, per tal que s’hi puguin
adherir.”
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’ Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Adherir-se a la moció de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Farners, i demanar al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya que es consideri a Lloret de Mar i la
comarca de la selva com a zona afectada i preferent a tractar per tal
de reduir al màxim la plaga de processionària.
SEGON.- Notificar aquest acord a tots els ajuntaments de la comarca
i al Consell Comarcal de la Selva, per tal que s’hi puguin adherir.”
10.-MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ANY 2007.
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El Sr. Riera dóna lectura a la proposta, i complementa l’exposició ampliant
informació sobre els llocs de treball que es transformen o es creen de nou.
Els portaveus dels diferents grups municipals renuncien a fer ús del seu torn
de paraula.
L’Alcalde sotmet la proposta a votació, que queda aprovada per unanimitat
dels assistents. Per tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
“Vist que es fa necessari modificar la Plantilla de Personal per a l’any
2007 aprovada per acord Plenari, en sessió ordinària celebrada el 5
de desembre de 2006, amb la finalitat de reflectir el canvis que s’han
produït des de la seva aprovació per raons d’organització
administrativa interna.
Atès allò que disposen els arts. 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril
modificat per la Llei 11/99, de 21 d’abril; els arts. 126 i següents del
RDL 781/86, de 18 d’abril (Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local); arts. 27 i 28 del Decret 214/90,
de 30 de juliol, i la resta de disposicions vigents en la matèria.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’ Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER. Modificar l’Annex I de la següent manera:
MODIFICACIÓ PLANTILLA
Personal Funcionari
A.- CREACIÓ DE PLACES.
1. Inspector d’activitats i serveis públics (C). Una plaça
B.- AMORTITZACIÓ DE PLACES.
1. Enginyer Tècnic (B). Una plaça
Personal Laboral
B.- AMORTITZACIÓ DE PLACES.
1. Auxiliar Servei Platges (D). Una plaça.
2. Auxiliar Protecció Entorn (D). Tres places
C.- TRANSFORMACIÓ DE PLACES.
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1. Auxiliar Servei Platges (D) com a Auxiliar Protecció Entorn (D).
Tres places. (1)
(1) Aquestes places passen de laborals fixes discontinues a laborals
fixes.
SEGON. Modificar l’Annex II de la Plantilla Municipal, en la forma
següent:
FUNCIONARIS

Escala
d’administració
especial
Subescala a)
Tècnica
Enginyer
Tècnic
Inspector
d’activitats i
serveis públics

G

P

V

S

B

2

0

2FC

C

1

1

1VACANT

LABORALS

Aux. Protecció
Entorn
Aux. Servei
Platges
11.- AUTORITZACIÓ
L’AJUNTAMENT

DE

P
3

V
0

6

0

COMPATIBILITAT

S
3LF
2LFD
4LT
D
A

UN

EMPLEAT

DE

El Sr. Riera dóna lectura a la proposta.
Els portaveus dels diferents grups municipals renuncien a fer ús del seu torn
de paraula.
L’Alcalde sotmet la proposta a votació, que queda aprovada per unanimitat
dels assistents. Per tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
“Vista la sol·licitud efectuada per l’empleat, el Sr. JOAN SALZMANN
PARÉS, de compatibilitzar la seva feina a l’Ajuntament com a Auxiliar
de Informació del Servei Municipal de Manteniment amb l’activitat
privada d’Ajudant de Cuiner en l’empresa d’hostaleria “Hopark, S.A”.
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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 per tant, s’ajusta a la sol·licitud
objecte de la present.
El Ple Municipal, amb el informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER. Autoritzar al Sr. JOAN SALZMANN PARÉS la compatibilitat
del seu lloc de treball a l’Ajuntament de Lloret de Mar amb la
realització de la segona activitat privada com a Ajudant de Cuiner per
l’empresa “Hopark, S.A”, 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 o òrgans rectors
d’empreses o entitats privades si l’activitat d’aquestes està
directament relacionada amb les que realitzi en la dependència,
servei o organisme en què presta els seus serveis en l’entitat
local.

-

Que no s’exerceixin càrrecs de cap ordre, en empreses o en
societats concesionàries, contractistes d’obres, serveis o
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.
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-

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

per

factor

-

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.”
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
No se n’ha presentat cap.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
Abans d’iniciar els punts que conformen el control i seguiment municipal, el
Sr. Alcalde comenta que es donarà lectura del despatx d’alcaldia, ja que no
s’ha pogut efectuar anteriorment. Així, el Sr. Valls dóna lectura al següent
text:
•

“30 de març: Assistència juntament amb l’arquitecte redactor Sr.
Estanislau Roca, Sra. Glòria Bardagi, Sr. Josep Valls, Sr. Narcís
Sicart, a la reunió a PTOP amb el Director General d’Urbanisme, Sr.
Llort a Barcelona.

•

3 de abril: Assistència a la reunió de
Turisme.

•

9 d’abril: Lliurament de la Mona de Pasqua del Rotary al Casal del
Jubilat de Lloret de Mar.

•

11 d’abril: Inauguració exposició de la Plataforma per la Pau:
“Desarmats, més segurs?” a El Puntet.

•

12 d’abril: Inauguració exposició: “Els papers de Salamanca i
Llengües a Catalunya”, sala Antic Síndicat.

•

13 d’abril: Reunió de la Junta de Portaveus, amb l’assistència dels
portaveus de cada grup municipal.

•

13 d’abril: Inauguració de la Llar d’infants “Els Pops” juntament amb
el regidor d’ensenyament Sr. Francesc Oliva.

27

Direcció Operativa de Lloret

•

13 d’abril:
Assistència a la conferència: “El canvi climàtic:
conseqüències i oportunitats”, Club Marina Casinet.

•

14 d’abril: Assistència als actes commemoratius del Xè. aniversari
del Trofeu Montbarbat, a l’Hotel Excelsior.

•

16 d’abril: Assistència al dinar amb tots els ajudants del Casal del
Jubilat de Lloret de Mar.

•

17 d’abril: Assistència a la reunió de la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva, a Calella.

•

19 d’abril: Assistència al Consell d’Administració de Lloret Futur.

•

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.

•

20 d’abril: Assistència al sopar de la Nit Literària i posterior
lliurament de premis al restaurant El Trull.

•

21 d’abril: Cerimònia oficial de l’agermanament amb la Ciutat
Italiana de Bolsena´

•

22 d’abril: Assistència juntament amb els regidors i els
representants de la Ciutat de Bolsena, al sopar institucional ofert per
l’Ajuntament al restaurant El Trull.

•

23 d’abril: Inauguració de la Fira del Llibre i la Rosa en la diada de
Sant Jordi, al passeig Verdaguer amb la assistència de la regidora de
cultura Sra. Laura Bertran.

•

23 d’abril: Ball de Plaça ofert en honor als visitants de Bolsena.

•

28 d’abril: Assistència a la Festa de “Moros y Critianos” al municipi
agermanat de Cúllar, juntament amb altres regidors del consistori.

•

29 d’abril: Obertura i inauguració de la Diada de la Puntaire a Lloret
de Mar.

•

30 d’abril: Celebració del Ple extraordinari.

•

3 de maig: Inauguració del Museu del Mar, juntament amb la
regidora de Cultura Sra. Laura Bertran i posteriorment assistència al
sopar ofert per l’Ajuntament al restaurant El Trull.

•

5 de maig: Assistència al sopar ofert pel Mercat Municipal de Lloret
de Mar al restaurant Papalús.
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•

6 de maig: Inauguració del nou parc infantil al Rieral.

•

6 de maig:
Cristina.

•

8 de maig: Inauguració del parc infantil i descobriment de la placa
en memòria de la Sra. Càndida Masgrau al barri de Puig Ventós

•

17 de maig: Assistència a la reunió del Patronat de Turisme Costa
Brava a Girona.

•

27 de maig: Tall de cinta de la 87a Volta Ciclista a Catalunya
juntament amb Rúben Peris, President de la Volta Ciclista a
Catalunya.

•

27 de maig: Assistència a l’entrega de trofeus del Gran Premi Costa
Brava de Patí de Vela.

•

8 de juny: Assistència al sopar de cloenda de la temporada del Club
Hoquei Lloret al restaurant El Trull.

•

14 de juny: Assistència a la reunió de Direcció Operativa de Lloret
Turisme.

•

16 de juny: Ple de constitució del nou Ajuntament.

•

21 de juny: Assistència a la reunió de la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva a l’hospital Comarcal de Blanes.

•

21 de juny: Assistència al la reunió del Consell d’administració del
Patronat de Turisme de Girona Costa Brava.

•

27 de juny: Inauguració exposició de Josep M. Brull a la Sala de
l’antic Sindicat amb la presència de la regidora de Cultura Sra. Laura
Bertran.

•

28 de juny: Assistència al pregó i el sopar dels actes de Festa Major
de Tossa de Mar.

•

30 de juny: Assistència a la festa del barri de Puig Ventós.

•

5 de juliol: Ple extraordinari per l’aprovació del nou cartipàs
municipal.

•

7 de juliol: Inauguració de la DIF, fira del dibuix i la fotografia.

•

13 de juliol: Inauguració de la nova Terminal d’autobusos de Lloret

Assistència a l’Aplec de la Sardana celebrat a Santa
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de Mar amb la presència del Hble. Conseller Sr. Joaquim Nadal i dels
regidors municipals.
•

15 de juliol: Sortida amb la goleta El Far acompanyat pel Sr. Agustí
Blanch, des del port de Barcelona i fins arribar a Lloret de Mar,
juntament amb 33 velers d’arreu que continuaran amb la ruta dels
mercaders per la Mediterrània.

•

17 de juliol: Assistència a la junta general extraordinària del
Consorci Hospitalari de Catalunya.

•

21 de juliol: Assistència al pregó de Festa Major i posterior sopar a
la vila de Blanes en motiu de les Festes de Santa Anna, acompanyat
pels regidors Sr. Romà Codina i Sr. Josep Valls.

•

24 de juliol: Diada de Santa Cristina, patrona de Lloret de Mar,
assistència als diferents actes preparats en motiu de la Festa Major
de Lloret de Mar.

•

26 de juliol: Assistència als actes preparats en motiu de la diada de
Sant Elm.

•

27 de juliol: Assistència al dinar amb la Consellera de Salut l’Hble.
Sra. Marina Geli i responsables del servei català de salut, a Malgrat
de Mar restaurant Ca la Cèlia”.
• 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 març: núm. 151 de data 05/03/07 fins al núm.
data 30/03/07.
Mes d’abril: núm. 260 de data 02/04/07 fins al núm. 351
30/04/07.
Mes de maig: núm. 352 de data 02/05/07 fins al núm.
data 31/05/07.
Mes de juny: núm. 455 de data 01/06/07 fins al núm. 602
29/06/07.

259 de
de data
454 de
de data

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de març: núm. 233 de data 01/03/07 fins al núm. 396 de
data 30/03/07.
Mes d’abril: núm. 397 de data 02/04/07 fins al núm. 480 de data
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-

27/04/07.
Mes de maig: núm. 481 de data 02/05/07 fins al núm. 608 de
data 31/05/07.
Mes de juny: núm. 609 de data 01/06/07 fins al núm. 672 de data
15/06/07.

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

Mes de març: núm. 37 de data 02/03/07 fins al núm. 59
30/03/07.
Mes d’abril: núm. 60 de data 12/04/07 fins al núm. 69
27/04/07.
Mes de maig: núm. 70 de data 11/05/07 fins al núm. 80
29/05/07.
Mes de juny: núm. 81 de data 04/06/07 fins al núm. 93
22/06/07.

de data
de data
de data
de data

• DONAR COMPTE ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL.
El Sr. Alcalde dóna compte que des de la última sessió del Ple, la Junta de
Govern Local ha adoptat acords de la seva competència dels que s’ha de
donar compte al Ple, i que són els següents:
JUNTA GOVERN LOCAL de data 29/03/2007
13.15.-PRORROGUES AUTORITZACIONS PLATGES, ESTIU 2007.
REF EXP.: CO 03/05

Vistes les sol.licituds presentades per part de les persones que van
obtenir, mitjançant la resolució del concurs convocat a l'efecte,
autorització per a explotar serveis a les Platges de Lloret de Mar,
Fenals, Canyelles, Santa Cristina i Sa Boadella, en el sentit que
s'expedeixi nova autorització per a la temporada d'estiu de 2007,
conforme a allò previst a les Bases del Plec de Condicions que van
regir els corresponents concursos.
Atès, les autoritzacions dels serveis rebudes per part del Servei
Provincial de Costes del Ministerio de Medio Ambiente, de data
21/03/2007, així com per part de la Direcció General de Ports,
Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya de data 27/03/2007
La Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Expedir autoritzacions, amb vigència de 24/03/2007 fins al
31/10/2007, ambdós inclosos, per a la prestació dels serveis i
aprofitaments que es detallen a continuació, a favor de les persones
que per a cadascun s'assenyalen:
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TITULAR
MARTA GIMENEZ ESTEBA
ANTONIA CASTILLA JIMENEZ
FRANCISCO ESPINOSA DELGADO
JOSE GARCIA BALLESTEROS
JUAN GOMEZ LOPEZ
PEDRO CASTILLO RODRIGUEZ
ALBERT MURIEL MACIÀ
ANGELA GOMEZ LOPEZ
JOSEFA MACIÀ MIR
DOLORES FUENTES PUNZANO
OSCAR BATEY
SILVIA SANCHEZ JIMENEZ
ANDRES PALOMARES AIVAR
MAGDALENA FERIA DIAZ
JOAQUIM VILÀ BALTRONS
OSCAR VILÀ BALTRONS
MARTA VILÀ BALTRONS
ANA M. CUROS LLOBET
HORTS HECKER
JUAN JOSE GRIMA GREGORIO
ANTONIO BRAVO PAZ
ANNEMIEKE VAN DIJK
ANDRES ESPINOSA SOLÀ
JORGE LOPEZ NAVAS
MANUEL VACAS CANTERO
JUAN DIAZ VACAS
M. JESUS DELGADO GUERRERO
RAFEL BALTRONS MOLSON
MATIAS GARCÍA CANTALEJO
LUIS MIGUEL RIVERA IGLESIAS
ALBERT MORDOH
M. NIEVES DE MARCOS VALLE
SALVADOR CASTELLS LLIRINOS
MONICA MUÑOZ FERNANDEZ
JAIME JOSÉ GAVALDÀ COLOMÉ
RAFAEL VELA SANCHEZ
FRANCESC X. ONSES MIR
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PLATJA
Boadella
Canyelles
Canyelles
Canyelles
Fenals
Fenals
Fenals
Fenals
Fenals
Fenals
Fenals
Fenals
Fenals
Fenals
Fenals
Fenals
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret
Lloret

SERVEI N.
1
2
3
5
1
4
5
6
7
8
9-21
10
11
12
13
14
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
22
23
25
26

ANTONIO FAURA LLAVARI
NARCÍS MARTÍ FABREGÓ
M. CARMEN VERA MORENO
JAUME BERTRAN PRATSEVALL

Lloret
Lloret
S.Cristina
S.Cristina

27
35
3
4

SEGON.- Pel que fa al servei n. 3 de la Platja de Santa Cristina, del
que n’és titular la Sra. M. Carmen Vera Moreno, cal recordar que les
instal.lacions d’hamaques i para-sols hauran d’estar sempre recollides
i sols s’estendran a petició de l’usuari, de forma que no es produeixi
reserva de platja per aquest servei.
No obstant això, i tenint en compte que a la Platja de Santa Cristina
només existeix un sol servei d’hamaques i para-sols, i que aquesta
platja està dividida en dos sectors, de conformitat al que es va
sol.licitar en el Pla de Serveis de Temporada d’aquesta platja, aquests
elements (a fi de facilitar la prestació del servei) podran estar recollits
en 4 punts (3 al sector est i 1 a l’oest), sense que això representi un
increment dels elements autoritzats ni un augment de la superfície
ocupada.
TERCER.- Pel que fa al servei n. 4 de la Platja de Canyelles, del que
n’és titular el Sr. ISAAC MORDOH, des del Servei Provincial de Costes
del Ministerio de Medio Ambiente, segons escrit de data 21/03/2007,
no ha autoritzat la instal.lació d’aquest servei pel motiu que,
textualment, diu: “...per incompliment de la normativa vigent en no
haver-se portat a efecte els requeriments fets pel Servei de Costes i
per l’Ajuntament de Lloret, per al desmantellament de la fosa sèptica,
cables elèctrics i canonades semisoterrades, que suposen un perill
imminent per als usuaris de la platja.”. Per tant, no es concedeix la
pròrroga sol.licitada.
QUART.- Donar compte d’aquest aquest acord en la primera sessió
que celebri el Ple de l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord als titulars de les
autoritzacions, al Servei Provincial de Costes de Girona, a la Direcció
General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya,
així com a la Secció de Rendes, a la Secció de Governació (platges), i
al Servei de Platges de la Policia Local, als efectes procedents.
JUNTA GOVERN LOCAL de data 12/04/2007
15.21.- APROVACIÓ PETICIÓ SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT
DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN AGENT
D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL PER A LA
REALITZACIÓ D'UN PROJECTE DE PROMOCIÓ DEL TURISME
DES DE LA VESSANT SOSTENIBLE
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REF EXP.: 64-2007-DIV-AODL-TUR-SOS

Vistes l’Ordre TRI/125/2006, de 17 de març, i la Resolució
TRE/653/2007, de 27 de febrer, del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, per les quals s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions públiques per al
foment del desenvolupament local i dels agents d’ocupació i
desenvolupament local i les corresponents convocatòries per al 2007.
Vist la Memòria efectuada per a la realització d’un projecte de
promoció del turisme des de la vessant sostenible, per a la realització
del qual es pretén contractar UN AGENT D’OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT LOCAL, amb un període de contractació d’un any
i, atès que es considera convenient concórrer a la convocatòria abans
esmentada.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada relativa al projecte
adreçat a la promoció del turisme des de la vessant sostenible, amb
un cost total de 41.941,46 € i sol·licitar al Departament de Treball
una subvenció de 27.045,55 € (VINT-I-SET MIL QUARANTA-CINC
AMB CINQUANTA-CINC EUROS) que correspon a l’import màxim
subvencionable per any i per contractació dels costos laborals totals,
per a la realització del projecte esmentat.
SEGON. Facultar expressament al Sr. Alcalde-President a fi que, en
nom i representació de l'Ajuntament, formalitzi la petició i per la
signatura dels documents públics o privats
que calguin per
aconseguir la finalitat perseguida per la Corporació.
TERCER. Aquest acord es ratificarà pel Ple de l’Ajuntament, en la
primera sessió que celebri.
JUNTA GOVERN LOCAL de data 24/05/2007

21.8.- PRORROGA AUTORITZACIO PLATGES, ESTIU 2007.
REF EXP.: CO 03/05

Vistes les sol.licituds presentades per part de les persones que van
obtenir, mitjançant la resolució del concurs convocat a l'efecte,
autorització per a explotar serveis a les Platges de Lloret de Mar,
Fenals, Canyelles, Santa Cristina i Sa Boadella, en el sentit que
s'expedeixi nova autorització per a la temporada d'estiu de 2007,
conforme a allò previst a les Bases del Plec de Condicions que van
regir els corresponents concursos.
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Atès, l’autorització emesa pel Director general de Ports, Aeroports i
Costes, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya de data 12/04/2007, pel que fa als serveis
que s’emplacen en zona de domini públic portuari del port de Cala
Canyelles.
La Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Expedir autoritzacions, amb vigència fins al 31/10/2007,
per a la prestació dels serveis i aprofitaments que es detallen a
continuació, a favor de les persones que per a cadascun
s'assenyalen:
TITULAR
JOSE LUIS FAYED CASADESUS

PLATJA
Canyelles

SERVEI N.
1

SEGON.- Donar compte d’aquest aquest acord en la primera sessió
que celebri el Ple de l’Ajuntament.
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al titular de l’autorització,
a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de
Catalunya, així com a la Secció de Rendes, a la Secció de Governació
(platges), i al Servei de Platges de la Policia Local, als efectes
procedents.

21.19.2007.

PRORROGA

AUTORITZACIO

PLATGES,

ESTIU

REF EXP.: CO 03/05

Vistes les sol.licituds presentades per part de les persones que van
obtenir, mitjançant la resolució del concurs convocat a l'efecte,
autorització per a explotar serveis a les Platges de Lloret de Mar,
Fenals, Canyelles, Santa Cristina i Sa Boadella, en el sentit que
s'expedeixi nova autorització per a la temporada d'estiu de 2007,
conforme a allò previst a les Bases del Plec de Condicions que van
regir els corresponents concursos.
Atès, l’autorització emesa per la Demarcació de Costes a Catalunya
(Servei Provincial de Costes de Girona, del Ministerio de Medio
Ambiente) en data 15/05/2007, pel que fa al servei n. 4 de la Platja
de Canyelles.
La Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Expedir autoritzacions, amb vigència fins al
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31/10/2007,

per a la prestació dels serveis i aprofitaments que es detallen a
continuació, a favor de les persones que per a cadascun
s'assenyalen:
TITULAR
ISAAC MORDOH

PLATJA
Canyelles

SERVEI N.
4

SEGON.- Donar compte d’aquest aquest acord en la primera sessió
que celebri el Ple de l’Ajuntament.
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al titular de l’autorització,
a la Demarcació de Costes a Catalunya (Servei Provincial de Costes
de Girona, del Ministerio de Medio Ambiente), així com a la Secció de
Rendes, a la Secció de Governació (platges), i al Servei de Platges de
la Policia Local, als efectes procedents.
JUNTA GOVERN LOCAL de data 07/06/2007

23.6.- PRORROGA AUTORITZACIO PLATGES, SERVEIS n.
2 i 20 PLATJA DE FENALS - ESTIU 2007.
REF EXP.: CO 03/05

Vistes les sol.licituds presentades per part de les persones que van
obtenir, mitjançant la resolució del concurs convocat a l'efecte,
autorització per a explotar serveis a les Platges de Lloret de Mar,
Fenals, Canyelles, Santa Cristina i Sa Boadella, en el sentit que
s'expedeixi nova autorització per a la temporada d'estiu de 2007,
conforme a allò previst a les Bases del Plec de Condicions que van
regir els corresponents concursos.
Atès, l’autorització emesa per la Direcció General de Ports, Aeroports
i Costes de la Generalitat de Catalunya de data 24/05/2007, pel que
fa als serveis n. 2 i 20 de la Platja de Fenals.
La Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Expedir autoritzacions, amb vigència fins al 31/10/2007,
per a la prestació dels serveis i aprofitaments que es detallen a
continuació, a favor de les persones que per a cadascun
s'assenyalen:
TITULAR
DORIS-JOAN BALTRONS
RAMON RODRIGUEZ NAVARRO
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PLATJA
Fenals
Fenals

SERVEI N.
2
20

SEGON.- Donar compte d’aquest aquest acord en la primera sessió
que celebri el Ple de l’Ajuntament.
TERCER.- Efectuar trasllat d’aquest acord al titular de l’autorització, a
la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de
Catalunya, a la Demarcació de Costes a Catalunya (Servei Provincial
de Costes de Girona, del Ministerio de Medio Ambiente), així com a la
Secció de Rendes, a la Secció de Governació (platges), i al Servei de
Platges de la Policia Local, als efectes procedents.
• PRECS.
• PREGUNTES.
Intervé el Sr. Coloma, que formula els tres següents precs:
1r. “Vist les queixes de veïns adreçades al nostre grup per la manca
de senyal de TV a Turó de Lloret i altres zones com diferents
urbanitzacions, preguem que es prenguin les gestions necessàries per
tal que tots els veïns de Lloret puguin rebre el senyal de TV en
òptimes condicions”.
2n. “Vist els accidents produïts constantment a la cruïlla del carrer
Francesc Cambó amb Costa d’en Carbonell, preguem es prenguin les
mesures necessàries per millorar la visibilitat i disminuir el risc
d’accident”.
3r. “En els darrers anys s’han anat col.locant uns taulons com
escenari per les diferents festes de barris, vist l’estat lamentable i
perillós que pot resultar, preguem que actuïn immediatament a la
seva restauració per tal d’evitar que les persones puguin prendre mal
amb els forats o claus que sobresurten”.
L’Alcalde informa al Sr. Coloma que el primer i el tercer prec li contestarà el
Sr. Valls, i el segon prec la Sra. De la Torre.
En relació al primer prec, el Sr. Valls explica que les queixes dels veïns als
que fa referència el Sr. Coloma també són compartides pel veïns de la
urbanització de Cala Canyelles i Urbanització Font de Sant Llorenç, i que en
aquests moments l’Ajuntament disposa d’un estudi en el que s’apunta les
possibles sol.lucions a aquests problemes tècnics, sol.lucions suposen
l’execució d’un projecte, els recursos per fer front al qual probablement ja
es contemplaran en els propers pressupostos.
Pel que fa al tercer prec del Sr. Coloma, el Sr. Valls comenta que, com ja
haurà pogut veure en la modificació de crèdit avui aprovada, hi ha partides
per comprar nou material per a les festes, i també haurà vist que alguns
dels escenaris als que ha fet referència ja s’han començat a reparar, com
per exemple, el que hi ha just a la plaça de l’Ajuntament, i aprofita a
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convidar al Sr. Coloma perquè al sortir d’aquest plenari, comprovi com ha
quedat.
Quant al segon prec, la Sra. De la Torre respon al Sr. Coloma dient que a
l’haver-se presentat el prec avui a les 14 hores n’ s’ha pogut comprovar les
incidències de la zona a la que fa referència, tot i que manifesta que no els
consta que en aquesta cruïlla hi hagi un índex de sinistralitat superior a
altres llocs. Si que sap que és una cruïlla perillosa per la manca de visibilitat
i pels vehicles indegudament estacionats, i per això han instal.lat un mirall
per facilitar la visibilitat, i s’estan estudiant altres mesures.
L’Alcalde dóna la paraula al Sr. Garcia per tal que exposi els precs
presentats pel grup municipal d’IC-V/EUIA.
El Sr. Garcia llegeix els dos precs presentats pel seu grup, el text literal dels
quals és el següent:
1r. “ Donada la creixent preocupació de la població de Lloret de Mar
per la situació actual de la Policia local i, en conseqüència, la
seguretat del nostre poble, agrairíem que ens expliquessin com estan
les negociacions amb aquest col.lectiu de treballadors i quines
previsions de creixement de la deficitària plantilla actual té fetes
l’equip de govern”.
2n “Com molt bé vostè sap el terme esquerra política té el seu orígen
al lloc de l’Assemblea Nacional en la qual s’asseien, durant la
Revolució Francesa els representants jacobins.
Des de llavors fins ara, en tots els estaments de representació
política, s’ha respectat de forma tàcita que l’esquerra se senti a
l’esquerra i la dreta a la dreta.
Per aquest motiu em permeto demanar-li que es rectifiqui l’actual
distribució d’emplaçaments a la sala de Plens amb l’objectiu de
mantenir una claredat, fins i tot posicional, de l’espai polític que
ocupa cada un dels grups representats en l’Ajuntament. Com vostè
sap nosaltres no estem a la seva dreta, i molt menys a la dreta del
PP.
Sent per nosaltres important mantenir la nostra posició a l’esquerra
del PSC, esperem de vostè la correcció de l’actual distribució de grups
a la Sala de Plens”.
Pel que fa al primer prec, la Sra. De la Torre, que explica que l’actual equip
de govern ha assumit el compromís d’incrementar la plantilla de la policia
local passant de 86 a 100 efectius. Per altra banda, recorda les
reivindicacions històriques de la policia local sobre la nova caserna, i en
aquest sentit, ha de dir que ja disposen de l’estudi de necessitats, i que el
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nou POUM preveu la ubicació de la nova caserna de la policia local a
l’Avinguda de les Alegries. Pel que fa a la reclassificació dels llocs de treball
que també reivindica la policia, explica que hi ha una proposta sobre la
taula que s’està estudiant amb els representants dels treballadors. Afirma
que són coneixedors dels problemes de la policia local i de les seves
reivindicacions, però també són coneixedors de la seva professionalitat en
garantir la seguretat dels ciutadans, i de la seva implicació en la feina
diària, aspecte que saben separar de les seves reivindicacions. A més, i pel
que fa referència a la seguretat del municipi, recorda que també es compta
amb el cos dels Mossos d’Esquadra.
Pren la paraula l’Alcalde que, en relació al segon prec del grup municipal
d’IC-V/EUIA, manifesta que recull la petició efectuada, i que estudiarà si es
pot reubicar la posició en la sala de plens del Sr. Garcia. No obstant això,
l’Alcalde considera que el fet d’estar a la dreta o a l’esquerra és relatiu, ja
que depèn de si es pren com a referència la posició de l’Alcalde o la del
públic. Per altra banda, i pel que fa referència a l’a ubicació dels diferents
grups a la sala de plens segons la seva adscripció a la dreta o a l’esquerra
política, recorda que hi ha un grup independent que, en relació al terme
arcaic de dreta i esquerra que el sr. Garcia utilitza, no sabrien on ubicar-lo i,
per altra banda, també comenta que ERC hauria de pronunciar-se sobre si
és considera d’esquerra, dreta, nacionalista, etc,.. Tot i així, manifesta que
el nom del partit indica que és un partit d’esquerra, malgrat estigui ubicat a
la dreta del Sr. Garcia.
Prossegueix l’Alcalde que explica que l’actual distribució s’ha realitzat tenint
en compte el número de vots de cada partit, ordenant-los de menor a
major, amb la particularitat de situar al mig el grup del partit majoritari i
que governa. Entén que aquesta era una manera de fer-ho. De tota
manera, l’Alcalde li diu al Sr. Garcia que tindran en compte el seu prec i que
l’estudiaran per mirar de reubicar la seva posició.
L’Alcalde dóna la paraula al Sr. Elorza per tal que exposi els precs i les
preguntes presentats pel grup municipal del PSC.
El Sr. Elorza llegeix els dos precs i les dues preguntes presentats pel seu
grup, el text literal dels quals és el següent:
1r prec. “Com ja varem pregar fa uns mesos, els veïns del C/. Camí
de les Cabres ens han fet arribar el seu malestar per la brutícia i les
rates que hi ha al local del número 5 d’aquest carrer. Preguem, per
tant, que l’Ajuntament requereixi la intervenció de la propietat del
local per netejar-lo i si no és així que l’Ajuntament ho faci d’ofici”.
2n prec. “Preguem que al C/. del Grau els contenidors d’escombraries
es retirin de les voreres ja que donen molt mala imatge i es revisi el
límit de les persianes que sobresurten molt de la paret de la discoteca
Colossos.
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També preguem que es netegi el C/. Passatge d’en Grau ja que no hi
ha cap contenidor i la brossa és al carrer”.
1ª pregunta. “Volem saber si la pensió Reina Isabel situada a
l’Avinguda Vall de Venècia número 12, és oberta o no. Sembla que
està tancada perquè no es veu cap entrada però, en canvi, hi ha gent
a les habitacions. I si és oberta, té tots els permisos?.”
2ª pregunta. “Des del grup socialista donem molta importància a la
seguretat a la nostra vila. El nostre projecte inclou l’ampliació urgent
del cos de la Policia Municipal, així com millores en les
infraestructures per a un funcionament òptim del servei de seguretat.
Després de llegir el manifest que ha repartit pel poble el cos de
policia municipal i de parlar amb alguns dels seus membres.
Preguntem en quina situació es troba l’ampliació del cos de policia
municipal, que vostès també van prometre en campanya electoral, i
quines són les millores tant en instal.lacions com en serveis que
pensen introduir.
Entenem que la posada en marxa de solucions és més que urgent”.
Pren la paraula el Sr. Oliva, que en relació a la primera pregunta, explica
que la Pensió Reina Isabel compta amb llicència municipal d’activitats des
dels anys ‘80, però es va haver d’adequar a la nova llei d’intervenció
integral de l’administració ambiental. La seva situació actual és que manca
per realitzar l’acta de comprovació, per la qual cosa es troba en situació
irregular, tot i que encara hi ha habitacions ocupades. Comenta que aquest
mateix migdia ja s’ha iniciat una proposta de cessament de l’activitat.
Intervé el Sr. Riera que, en relació al primer prec, explica que fa una
setmana que es va posar en coneixement de la situació del immoble
esmentat del carrer Camí de les Cabres a l’empresa concessionària del
servei de neteja. Afirma que es requerirà als propietaris perquè ho netegin,
i si no ho fan es procedirà a l’execució subsidiària.
En relació al segon prec, el Sr. Riera comenta que en el carrer del Grau
l’Ajuntament no hi té contenidors, i que els que hi ha són dels hotels i de les
discoteques, i manifesta que aquesta zona està habitualment bruta per
culpa d’aquests hotels i discoteques. Explica que se’ls hi ha fet varis
requeriments i que es reunirà amb els titulars d’aquests restaurants i
discoteques per demanar-los que netegin la zona i millorin la imatge.
En relació a la part del segon prec referent a les persianes del carrer del
Grau, el sr. Valls comenta que aquesta mateixa tarda els notificarà als
propietaris notificarà una ordre d’execució subsidiària i se’ls donarà un
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termini de 48 hores per tal de solucionar aquest tema. En relació al carrer
Passatge d’en Grau, el sr. Valls explica que aquest carrer és un passatge
privat i que, per tant, la responsabilitat de mantenir-lo en condicions és dels
propietaris, tot i que quan es desenvolupi el nou POUM passarà a ser públic
i haurà de ser mantingut per l’Ajuntament, però fins que això no passi és
privat i són els propietaris els responsables de mantenir-lo en condicions.
Finalment, en relació a la segona pregunta, l’Alcalde comenta que tothom
dóna molta importància a la seguretat, i recorda que el grup de CIU li dóna
molta importància, ja que durant la darrera legislatura es van ampliar
places de la plantilla de policia local i se seguiran ampliant, tot i que encara
no s’ha decidit com es farà.
Prossegueix l’Alcalde, que recorda que la policia local de Lloret va tenir un
altre moment molt important, ja fa anys, quan també governava CIU a
l’Ajuntament, que es va fer un salt qualitatiu important a nivell tecnològic, i
recorda també que durant la darrera legislatura també es van fer avenços
importants en relació al parc mòbil de vehicles de la policia.
Per altra banda, l’Alcalde demana al grup municipal del PSC i de IC-V/EUIA,
en la mesura que els seus partits tenen responsabilitats en el govern de la
Generalitat, que facin arribar a qui ells creguin convenient dels seus partits
la situació en matèria de seguretat a La Selva Marítima. En aquest sentit,
reconeix que la policia local té responsabilitats, però recorda que en matèria
de seguretat, la responsabilitat recau en primer lloc en el cos de policia de
la Generalitat.
Així, el Sr. Alcalde demana concretament al Sr. Garcia que faci arribar
aquesta situació als responsables del seu partit, i en la mesura en que ell
també li ha realitzat un prec sobre la situació de la policia local, li diu que
quan vulgui li mostrarà les dades sobre presència policial dels Mossos
d’Esquadra a la Selva Marítima i a comparar les dotacions amb les
necessitats i amb el increment poblacional a tota la comarca i,
especialment, a Lloret de Mar.
L’Alcalde dóna per acabat el torn de precs i preguntes.
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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