ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 12/07
Dia: 3 de desembre de 2007
Sessió: ordinària
Horari: de 20 a 22’48 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Roma Codina Maseras
Laura Bertran Fontserè
Josep Valls Méndez
M. Àngels de la Torre Barrigon
Ignasi Riera Garriga
Francesc Oliva Pujol
Víctor Manuel Llasera Alsina
M. Antònia Batlle Andreu
Ester Olivé Güell
Ivan Tibau Ragolta
Gregori Elorza Luquero
Joan Carles Amaya Quinto
Lluïsa Parrilla Alcalde
Darwin Austrich Martell
Lidia Garcia Fernandez
Santiago Ontañon Castillo
Carles Passarell Fontan
Antoni Garcia Garcia
Joaquim Teixidor Planells
Eduard Coloma Boada
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (30/10/2007).
Tot seguit, s'examina l'esborrany de l'acta de la sessió anterior la qual,
trobada conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits.
2.- DESPATX ALCALDIA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna
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lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple:
•

5 de novembre: Assistència a la Junta Local de Seguretat juntament
amb la regidora de Governació i els representants dels diferents
cossos i forces de seguretat.

•

5 de novembre: Assistència al “Fil directe” amb l’alcalde a Nova
Ràdio Lloret.

•

6 de novembre: Assistència a la reunió de la Direcció Operativa de
Lloret Turisme.

•

9 de novembre: Pregó de Festa Major de Sant Romà 2007
juntament amb els regidors de la corporació municipal.

•

9 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors, al
Casal de Jubilat per gaudir de la “sopa de l’àvia”.

•

9 de novembre: Assistència al sopar institucional, a l’hotel Santa
Marta, amb motiu de la Festa Major de Sant Romà.

•

10 de novembre: Inauguració de la Fira Medieval amb l’assistència
d’altres regidors de la corporació.

•

10 de novembre: Assistència, a l’hotel Samba, al sopar ofert per la
Casa de Cúllar en el seu 10è aniversari, juntament amb altres
regidors de la corporació.

•

11 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors de la
Corporació, a la marxa de Sant Pere del Bosc, acte organitzat per la
penya Xino-xano.

•

11 de novembre fins el 13 de novembre: Assistència juntament
amb el gerent de Lloret Turisme, Mauri Carbó, i empresaris de Lloret,
a la Fira World Travel Market de Londres. Assistència a l’acte i sopar
organitzat per Turisme de Catalunya.

•

14 de novembre: Cloenda del seminari interuniversitari de la teoria
de l’educació, a l’hotel Rigat.

•

14 de novembre: Assistència al Gran Palace, juntament amb altres
regidors, a la representació teatral Vent del Ple de Joan Domènech
Moner a càrrec del Casal de l’Obrera.

•

15 de novembre: Assistència delegada en la regidora Ester Olivé, i
altres regidors, a la representació a càrrec del grup Primera Volada al
Palas Atenea de Guitart Hotels.
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•

15 de novembre: Assistència a la celebració de la XVI Nit del Salsafí
2007 al restaurant El Trull.

•

16 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors de la
Corporació, al dinar homenatge a la gent gran celebrat a l’hotel
Olympic.

•

17 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors de la
corporació, a l’arrossada organitzada per la Penya Blanc i Blava de
Lloret.

•

18 de novembre: Assistència, al Gran Palace, juntament amb altres
regidors, a la representació de La Casa més gran a càrrec del grup
Som com Som.

•

22 novembre: Presentació, delegada en el regidor Romà Codina, de
la Campanya Voluntaris per la Llengua, que va tenir lloc a la Sala de
Plens.

•

22 novembre: Assistència delegada en la regidora Ester Olivé, i
altres regidors, a la representació de Visual Gags 2007 a càrrec de Ja
Cobrarem.

•

24 de novembre fins el 25 novembre: Viatge a Bolsena,
juntament amb altres regidors de la corporació amb motiu de
l’agermanament oficial amb la ciutat italiana de Bolsena. Participació
en els diferents actes institucionals i culturals organitzats.

Seguidament, pren la paraula el Sr. Alcalde deixant patent el rebuig de tot
l’Ajuntament de l’atemptat terrorista realitzat per ETA.
3.- MODIFICACIÓ NOMENAMENT REPRESENTANTS EN DIFERENTS
ORGANISMES I ENTITATS.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Riera que dóna lectura
íntegre de la proposta.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist l’acord Plenari de data 08/10/2007, pel qual es va aprovar, entre
altres, el següent nomenament de representant:
PATRONAT D’ASPRONIS:
Sr. Xavier Crespo i Llobet, com a Patró de la Fundació.
Vist el correu electrònic tramès en data 12/11/2007, pel qual ens
informen que cal rectificar el citat acord, ja que la citada entitat està
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formada per dues fundacions: Fundació Privada Aspronis i Fundació
Privada El Vilar. Per tant, caldrà fer nomenament per les dues
fundacions.
Atès el que disposa l’art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar els següents nomenaments de representants:
FUNDACIÓ PRIVADA ASPRONIS:
Sr. Xavier Crespo i Llobet, com a Patró de la Fundació.
FUNDACIÓ PRIVADA EL VILAR:
Sr. Xavier Crespo i Llobet, com a Patró de la Fundació.
SEGON.- Notificar aquest acord a les entitats abans esmentades.
4.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UNA FUNCIONÀRIA DE
L’AJUNTAMENT.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera que dóna
lectura a la part expositiva de la proposta.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vista la sol·licitud efectuada per la funcionària, la Sra. ALENXANDRA
ROURA VALLS, en data 27/11/07 amb RGE núm. 21369, de
compatibilitzar la seva feina a l’Ajuntament com a Auxiliar
Administrativa amb la realització de classes de català en règim de
professional liberal a l’Escola d’Adults de l’Ajuntament de Palafolls.
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.
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Vist també l’informe jurídic emès pel Secretari General i el Secretari
de l’organisme autònom local “Serveis Municipals de Comunicació
Lloret de Mar” en data 22 de novembre de 2006, en ocasió a la
realització d’activitats de caràcter privat per encàrrec d’una
administració pública, que s’ajusta també a la sol·licitud de
compatibilitat efectuada per la Sra. Roura.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent acord:
PRIMER. Autoritzar a la Sra. ALEXANDRA ROURA VALLS la
compatibilitat del seu lloc de treball a l’Ajuntament de Lloret de Mar
amb la realització d’una segona activitat privada com a professional
liberal duent a terme les tasques docents referides en la part
expositiva d’aquest acord, amb les següents condicions:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

SEGON. D'aquest acord se’n dónarà trasllat a la interessada i a la
secció de Recursos Humans.
5.- APROVACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera dient que el
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, disposa que els ens locals han de portar un inventari general
consolidat en el qual integrin, mitjançant epígrafs i subepígrafs, els seus
béns, drets i obligacions, els quals s’hauran d’inscriure d’acord amb la
classificació i demés especificitats previstes als articles 100 a 118 de
l’esmentat reglament.
D’acord amb l’article 105 del Decret 336/1988 correspon al Ple l’aprovació,
rectificació i comprovació del inventari general, el qual haurà de ser
autoritzat pel secretari de la Corporació, amb el vist-i-plau del President, i
s’ha de trametre una còpia al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat.
Tot i que el darrer inventari que figura en aquestes dependències municipals
data de l’any 1.996, no hi ha constància que mai s’hagi realitzat una
aprovació formal del mateix per part del Ple. Tot i així, és evident que en
relació al document de 1.996 s’han produït un gran nombre d’alteracions i
canvis en el patrimoni municipal.
És per això que en els darrers anys des de la secció de Secretaria/Serveis
Jurídics, s’ha estat treballant per posar el dia l’actualització de l’inventari i
entrar les dades a un nou programa informàtic de gestió adquirit fa poc més
d’un any.
Les dades existents en el programa informàtic de gestió del inventari es
classifiquen d’acord amb els criteris definits en el Reglament de Patrimoni.
La classificació és la següent:
1. Béns de domini públic. Són aquells béns (immobles i mobles) titularitat
de l’Ajuntament que estan adscrits a l’ús o al servei públic. Són inalienables,
inembargables i imprescriptibles. Es divideixen a la seva vegada en
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1.1.
1.2.

Béns adsrits a l’ús públic immobles (vialer, parcs i jardins,
parcs infantils, parcel.les urbanísticament qualificades com a
zones verdes i camins)
Béns adscrits al servei públic (edificis municipals, equipaments
esportius, culturals, etc.., béns mobles (patrimoni hco-artístic,
mobiliari urbà, xarces aigua potable i clavegueram, semàfors i
d’oficina, equips informàtics, vehicles).

2.

Béns Patrimonials. Són aquells béns immobles titularitat de
l’Ajuntament que no estan adescrits ni a l’ús ni al servei públic. Són
alienables, embargables i prescriptibles.

3.

Béns i drets cedits a l’Ajuntament i cedits per l’Ajuntament. Dins els
cedits a l’Ajuntament tenim, bàsicament, les instal.lacions referents als
suports de publicitat i les banderoles vinculades amb la concessió
administrativa de instal.lació i explotació de suports publicitaris a la via
pública (IMPURSA).
Dins els cedits per l’Ajuntaments hi trobem bàsicament les concessions
administratives de places de pàrquing i ninxols.

4.

Drets. Hi trobem els drets reals (principalment servituds de pas), els
drets de propietat immaterial (principalment registres de propietat
intel.lectual i industrial), i els títols representatius de capitals de
empreses (les accions de la societat municipal Lloret Futur, S.A.).

5.

Béns revertibles (béns adscrits a concessions administratives que
revertiran a l’Ajuntament a la finalització d’aquesta (vehicles,
maquinària, suports publicitaris).

Les principals mancances observades son:
-

Dins els béns de domini públic adscrits a l’ús públic, les ZONES
VERDES només comprenen aquelles finques en sòl urbanitzable o no
urbanitzable que, malgrat estar qualificades urbanísticament com a
zona verda, no ho són realment. La resta de zones verdes
(bàsicament les que estan en sòl urbà) es troben dins el subepígraf
«Parcs i Jardins».

-

No tenim una relació actualitzada dels CAMINS RURALS, no es troben
actualitzats a la cartografia digital, Per això només hi consta un camí
de Ronda. Haurien de ser objecte d’una segona fase del treball de
camp.

-

Dins els béns mobles de domini públic, falten les jardineres,
papereres, bancs i dutxes de platja, elements en relació als quals
vam encarregar un treball de camp. L’empresa que ha realitzat
aquest treball de camp s’ha compromès a entregar-nos-ho a principis
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de desembre. Seran els primers elements que s’entrin una vegada
estigui l’Inventari aprovat.
-

També falta el mobiliari de senyalització viària, que no està
inventariat per la policia local, i que haurà de ser objecte d’un segon
treball de camp.

La tasca de centralitzar la recollida de dades per a poder tenir una
informació que s’aproximi a la realitat ha estat una feina llarga i complexa,
de 1 any i mig de treball realitzat per l’Anna Calixto (amb qui l’Ajuntament
té un contracte administratiu de serveis per a efectuar aquesta tasca) sota
la supervisió dels serveis jurídics municipals, i amb la col.laboració de la
resta de seccions, especialment, Informàtica, Anàlisi del territori i Serveis
Públics i Manteniment.
El més important però, comença a partir d’ara, ja que caldrà mantenir
actualitzat l’inventari i per això caldrà destinar-hi com a mínim els mateixos
recursos que s’hi han destinat fins ara. Des de la secció de serveis jurídics
s’ha dissenyat un protocol de manteniment que ja ha començat a entrar en
funcionament.
Estan valorats tots els béns immobles, però no els mobles. Hem introduït
les valoracions comptables que tenien a intervenció.
La inscripció d’un bé immoble a l’inventari municipal equival en moltes
ocasions a la tinença d’un títol que possibilita la inscripció en el Registre de
la Propietat (només cal presentar al Registre un certificat de Secretaria
dónant fe que el bé es troba inscrit al inventari).
Una altra de les tasques de manteniment serà la de gestionar la inscripció
registre de la Propietat de molts béns que, si bé estan inscrits al inventari,
no ho estan al Registre.
A banda d’això, el fet de tenir un inventari que s’acosti el màxim possible a
la realitat patrimonial de l’Ajuntament, que estigui actualitzat i que
contingui les valoracions econòmiques dels béns, és, per motius obvis, un
instrument de gestió extraordinari del qual en poden fer ús tots els serveis i
seccions municipals.
Intervé el Sr. Garcia dient que estan d’acord en l’Inventari de Béns i Drets
Municipals pel que suposa com a eina indispensable en format informàtic i
de consulta ràpida del patrimoni i dels drets patrimonials de l’Ajuntament de
Lloret de Mar. Dónada la seva importància, votaran a favor.
Pren la paraula el Sr. Elorza dient que celebren la feina feta, i la única
queixa seria que haurien volgut tenir-ho amb més antel.lació per poder-ho
comprovar.
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De totes maneres, votaran a favor perquè ha quedat clar també que és un
tema que no ha quedat tancat i el que cal és continuar treballant i
mantenir-ho al dia. Torna a demanar que per a una propera vegada ho
tinguin amb més temps.
Contesta el Sr. Alcalde dient que recull la suggerència del Sr. Elorza i que
aviat se’ls farà arribar en suport informàtic.
Finalitza les intervencions el Sr. Riera dient que es tracta d’un document
inicial i que, evidentment, tindrà mancances però està obert i s’ha d’anar
completant.
De totes maneres, agrairà qualsevol treball sobre el tema i els anima a què
facin aportacions.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
El Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre, disposa que els ens locals han de portar
un inventari general consolidat en el qual integrin, mitjançant
epígrafs i subepígrafs, els seus béns, drets i obligacions, els quals
s’hauran d’inscriure d’acord amb la classificació i demés especificitats
previstes als articles 100 i 118 de l’esmentat reglament. D’acord amb
l’article 105 correspon al ple l’aprovació, rectificació i comprovació de
l’inventari general, el qual haurà de ser autoritzat pel secretari de la
Corporació, amb el vist-i-plau del President, i s’ha de trametre una
còpia al Departament de Governació i Administració Pública de la
Generalitat.
Tot i que el darrer inventari que figura en aquestes dependències
municipals data de l’any 1996, no hi ha constància que mai s’hagi
realitzat un aprovació formal del mateix per part del Ple. Tot i així, és
evident que en relació al document existent de 1996 s’han produït un
gran nombre d’alteracions i canvis en el patrimoni municipal.
Es per això que des dels darrers anys des de la Secció de
Secretaria/Serveis Jurídics, s’ha estat treballant per posar el dia
l’actualització de l’inventari i entrar les dades a un nou programa
informàtic de gestió adquirit fa poc més d’un any.
Atès que es considera que actualment les dades entrades al
programa informàtic de gestió de l’inventari s’ajusten a la realitat
patrimonial de l’Ajuntament.
Vist el document d’autorització de l’inventari municipal de béns i drets
signat en data 26 de novembre de 2007 pel secretari de la Corporació
amb el vist-i-plau de l’Alcalde-President.
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament
de Lloret de Mar, el qual figura en suport magnètic i en format CDROM (que conté un fitxer .pdf, signat electrònicament pel Secretari,
amb tota la informació existent a l’inventari), que figura en el
corresponent expedient administratiu.
SEGON. Encarregar a la secció de serveis jurídics que elaborin una
còpia impresa i enquadernada de l’inventari, i que assumeixin el
manteniment de la gestió de l’inventari.
6.- AMPLIACIO DEL CONTRACTE DE GESTIO DEL SERVEI DE
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES, RECOLLIDA SELECTIVA, NETEJA
VIÀRIA, NETEJA DE PARCS, MANTENIMENT DE PARCS INFANTILS I
GESTIÓ DE L’ABOCADOR.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Riera que dóna lectura
parcialment a la part expositiva de la proposta i íntegrament a la
dispositiva.
Seguidament, fa una breu explicació de les diferents propostes.
Intervé el Sr. Coloma dient que ells votaran a favor de les millores, doncs
és positiu que es vagin ampliant els serveis que es donen als ciutadans.
Farà la mateixa reclamació dels últims anys, i és que hauria d’haver una
auditoria externalitzada del servei perquè es pugui fer un control de
l’empresa concessionària i un millor seguiment del compliment de la
concessió.
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que la proposta conté millores
importants i signifiquen que el servei serà més estens i més complert.
Destaca que també es té en compte el tema mediambiental, com és la
posada en funcionament de la nova deixalleria i l’augment de nombre de
neteges dels penya-segats.
Respecte a la nova deixalleria, allibera un espai de la zona esportiva (on ha
estat ubicada fins ara l’antiga) i confia que s’utilitzi molt, doncs això voldrà
dir que reciclem. Per tant, espera que aviat entri en funcionament i que això
es noti en aquest tema tant important, com és el medi ambient.
Evidentment, això també significa un esforç econòmic.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia i diu que consultant els pressupostos
d’enguany ha comprovat que Serveis Integrals Lloret o GBI cobra 6.760.000
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€ per al servei que dóna al municipi, i no cal dir que si fessin una enquesta
a peu de carrer, les ciutadanes i ciutadans els dirien que els carrers no
estan prou nets, i també que la recollida de cartró en temporada baixa
només la fan dilluns, dimecres i divendres i, òbviament, els altres dies de la
setmana el cartró va a parar als contenidors de rebuig, trencant així la
cadena del reciclatge.
I ara ens demanen 470.281 € més per ampliar el servei. Estem parlant
d’una empresa que té uns beneficis importants, i els recordo que en el mon
laboral, quan una empresa té pocs beneficis es diu als treballadors que
s’estrenyin el cinturó i no demanin millores laborals, perquè es podrien
trobar a l’atur. Doncs des d’ICV-EUIA demanen a aquesta empresa que
s’estrenyi el cinturó i faci aquesta ampliació del servei pel mateix
“considerable” preu que ens cobra.
A continuació, pren la paraula el Sr. Elorza dient que, com cada any, el seu
grup està d’acord amb l’ampliació, a la qual qualifica d’important.
Es per això que, com ja s’ha dit avui i ells ja han demanat altres vegades,
és imprescindible crear la figura d’un auditor tècnic per la complexitat dels
serveis i pel seu elevat cost. Pensen que és urgent fer-ho, doncs això faria
que tinguessin uns informes tècnics més acurats i que fossin més sovint. No
ens podem seguir fiant solament de l’empresa, com fins ara. Finalitza dient
que votaran a favor.
Contesta el Sr. Riera que el factor comú de les intervencions ha estat el de
demanar que se supervisi a l’empresa i la gestió de la concessió. En una
paraula, es demana la supervisió tècnica del contracte. Nosaltres també
estem treballant en aquesta línia.
Està d’acord, però no és cert que en aquest moment no sigui un contracte
controlat, doncs sí que ho és.
Ha de contestar separadament la intervenció demagògica del Sr. Garcia. En
una concessió administrativa, hi ha un estudi de costos i cada ampliació
també ho té. Per tant, l’empresa no cobra el que vol, sinó el que està
estipulat. I això es fa amb estudis previs i amb informes econòmics.
Pel que fa al comentari sobre les demandes laborals, l’Ajuntament sempre
ha estat del costat dels treballadors, si bé dintre del marc legal.
Es evident que en el tema de la neteja mai es tenen les coses prou netes i
és per això que es fan les ampliacions. Mai es té tot bé.
En aquests moments també hi ha informes dels nostres tècnics, tant dels
serveis jurídics com dels econòmics i dels tècnics.
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Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que el que demanen és estar ben
informats, i que es controli la forma de com es fan els serveis. Això no vol
dir que es dubti que els nombres quadrin i que es pagui pel que es fa. Ja
sap que també és jurídicament possible, però el que vol és que, a part del
control que fa la pròpia empresa es faci un control directe per part de
l’Ajuntament.
Seguidament, intervé de nou el Sr. Garcia dient que s’està constatant que
l’empresa concessionària no ha fet bé la feina, perquè sinó no caldria
l’ampliació. Qui ens assegura que farà be l’ampliació?. Per tant primer que
facin be la seva feina i després ja parlaran.
Novament, pren la paraula el Sr. Elorza dient que ells no dubten que es fa
el control del contracte, però el creixement de Lloret fa que el control
exhaustiu sigui cada vegada més difícil. Per tant, pensa que aquest tema no
s’ha de demorar. Demanen que l’any vinent es faci, d’aquesta manera
tindrem un informe sobre el funcionament normal de la concessió. Així
mateix, tindrem un control dels costos, per no sortir-nos dels preus del
mercat. Creu que serà beneficiós per tothom.
De nou, contesta el Sr. Riera que actualment ja es fa el control, però està
d’acord en fer-ho més específic.
El que no es pot fer és extreure del que s’està parlant avui com a conclusió
que la feina no es fa bé, com ha fet el Sr. Garcia. Excepte ell ningú ho ha
dit.
La feina s’està fent bé, però evidentment sempre es pot millorar i ha de
deixar clar que l’empresa està fent la feina ben feta.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que estan d’acord en que
s’han d’inspeccionar aquesta i altres concessions. El que està per definir és
la forma de fer-ho, si bé amb més personal o utilitzant persones que ja
realitzen ara altres treballs.
Recorda a tothom que des de fa 3 anys es fan informes mensuals i que
estan a la seva disposició. I van crear la figura de l’inspector, si bé dintre de
la pròpia empresa.
Respecte a la intervenció del Sr. Garcia, recordar-li que el benefici industrial
bé marcat per llei i que l’auditoria econòmica la fan continuadament des
d’intervenció. De totes maneres, ha de passar les auditories preceptives.
No és requisit obligatori del plec el tenir un inspector.
Es evident que totes les empreses funcionen per obtenir beneficis.
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En línies generals, la neteja es fa bé i, fins i tot, hauria de dir que molt bé.
Lloret està molt net.
De totes maneres, hem de tenir cura en no desequilibrar el tema dels
recursos i tenir en compte també quan venen més visitants. Potser això
està canviant, doncs la veritat és que últimament els caps de setmana
tenim més gent i ens hauríem d’anar adaptant.
Avui es proposa una ampliació mesurada, que té en compte les
urbanitzacions i que intenta superar el repte que tenim amb la recollida del
cartró comercial. En aquest aspecte, es farà un esforç però ha de demanar
la implicació de les empreses, i no totes ho fan.
La part més important econòmicament parlant de la millora se l’emporta la
nova deixalleria, i això perquè s’han ampliat els horaris.
En definitiva, tot és millorable però dubte que el tema de la neteja es faci
en la major part dels llocs com es fa aquí. Estem en un bon nivell i volem
continuar millorant-lo.
Sense més deliberació, i per 20 vots favorables dels regidors de CIU, PP,
PSC-PM, GRILL i ERC, i 1 vot en contra del regidor d’ICV-EUIA, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
Vist que en data 06/04/1995 es va adjudicar, previ concurs públic, la
concessió administrativa dels serveis de recollida d’escombraries de
tota mena, neteja viària, neteja de platges, transport i abocament a
l’abocador municipal d’escombraries i legalització i posterior gestió de
l’abocador de runes, a l’empresa SERVEIS INTEGRALS LLORET, S.L.
Vist que, posteriorment, en sessions plenàries de 23/01/1997,
13/07/1997, 18/12/1997, 29/10/1998, 01/03/2000, 26/10/2000,
25/01/2001, 14/03/2002, 27/11/2003, 25/11/2004, 30/12/2005 i
28/11/2006, es van prendre diversos acords sobre ampliació de
serveis, canvi de material i obres d’ampliació de l’abocador, etc.,
relatius a la citada concessió.
Vist que es tracta d’un servei públic de competència municipal i que,
per tant, l’Ajuntament conserva la potestat de modificar la prestació
del servei, tant en organització com en ampliació de la quantitat i
qualitat dels serveis, mantenint en tot cas l’equilibri financer de la
concessió.
Vista la petició formulada per l’empresa concessionària GBI SERVEIS,
SA en data 23/11/2007, relativa a la prestació dels serveis de neteja
viària, de recollida d’escombraries, de recollida selectiva, de neteja de
penya-segats i de gestió de la nova deixalleria.
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Vist que des de l’entrada en funcionament de la deixalleria tipus “A”
l’any 2000, la gestió d’aquesta està essent portada a terme (acord
Plenari de 25/01/2001) per l’empresa concessionària dels serveis
citats amb anterioritat, i que és necessari la posada en marxa de
l’actual nova deixalleria, a fi de que, una vegada en funcionament, es
pugui adequar a totes les necessitats.
Atès que, segons acord Plenari de 25/11/2004, l’Ajuntament es va
dónar per assabentat de la fusió de societats, que comportava la
subrogació de GBI SERVEIS, SA en la posició contractual de SERVEIS
INTEGRALS LLORET, SL i en tots els drets i obligacions dimanants de
l’esmentat contracte de gestió del servei públic.
Atès que des de la regidoria corresponent es considera necessari
aprovar l’ampliació proposada a fi i efecte de millorar el esmentats
serveis.
Vistos els informes favorables emesos per la Intervenció Municipal i
els Serveis Tècnics, en dates 26/11/2007 i 27/11/2007,
respectivament.
Atès, el que determinen els arts. 1.e), 7.a) b) d) i g), 8, 16.11, 43-A6 i B-6, i 44.1 del Plec de Condicions pel qual es regeix la concessió
dels “Serveis de recollida d’escombraries de tota mena, neteja viària,
neteja de platges, transport i abocament del recollit a l’abocador
municipal, gestió d’aquest i legalització i posterior gestió de
l’abocador de runes”.
Atès, l’art. 1.e), 3.IV.d) i g), 4.VII, apartat 11, 11.IV.6) i 11.V.1) del
contracte signat amb el concessionari; i arts. 229, 235.g), 243.1,
244.2.a), 248.a), 249.b) del ROAS.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar l’ampliació del contracte de gestió del servei públic
relatiu a la recollida d’escombraries de tota mena, neteja viària,
neteja de platges, transport i abocament a l’abocador municipal
d’escombraries i legalització i posterior gestió de l’abocador de runes,
del que n’és adjudicatària l’empresa GBI SERVEIS, S.A., segons el
següent detall:
CONCEPTE

IMPORT €

Servei de neteja viària
Ampliació del personal de tardes, de neteja viària,
en temporada alta (juliol-agost)
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19.394,71

Servei de recollida d’escombraries
Adaptació
equips
recol.lectors
amb
sistema
d’elevació per a contenidors soterrats
Servei de recollida d’escombraries
Ampliació recollida urbanitzacions (Roca Grossa,
Serra Brava, Lloret Residencial i Lloret Blau)
Servei de recollida selectiva
Recollida de cartró comercial porta a porta
Servei de recollida selectiva
Recollida de residus de la deixalleria
Servei de neteja dels penya-segats
Servei de neteja dels penya-segats del front
marítim
Gestió deixalleria
Gestió nova deixalleria
TOTAL AMPLIACIO ..............................................

16.586,56
29.803,24
110.045,21
110.639,72
52.603,88
131.208,24
470.281,56

Les inversions necessàries per a l’ampliació són de 67.302,22 € per a
l’adaptació d’equips recol.lectors; 55.356 € per a la recollida del cartó
comercial porta a porta; i 124.627,50 € per a la recollida de residus
de la deixalleria.
SEGON.- Notificar aquest acord als representants de GBI SERVEIS,
SA, al departament d’urbanisme, obres, serveis públics i medi
ambient, i a la Intervenció municipal, pel seu coneixement i efectes
escaients.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del document en el
que quedi reflectida l’ampliació aprovada.
7.- APROVACIÓ RECLASSIFICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Riera dónant lectura íntegra
a la proposta.
Continua dient que ha estat un exercici de pactisme i creu que l’acord era el
millor possible, i no el que cada part hagués volgut.
Intervé el Sr. Teixidor dient que dónat que l’anterior reclassificació era la de
l’any 2000, haver arribat a un acord creu que és per felicitar-nos tots.
Sempre és bo que tothom estigui d’acord i esperem que això signifiqui que
milloraran els serveis que els nostres treballadors ja donen a Lloret. La
propera fita serà el conveni.
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que des d’ICV-EUIA entenen aquesta
reclassificació, pactada i consensuada per tècnics de diferents àrees de
l’Ajuntament, representants del Comitè d’Empresa i representants de la
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Junta de Personal, com a redefinició d’aquests llocs de treball, per dotar-los
d’una estructura coherent que redundarà, sens dubte, en l’eficàcia de
l’Administració. Com una acció necessària i cabdal, votaran a favor.
Seguidament, intervé el Sr. Elorza dient que es bo que tots els agents
socials estiguin d’acord. Això és un benefici per a tots. Aquesta
reclassificació era necessària i per això estan a favor perquè el seu desig és
que tothom estigui en la millor situació possible.
Contesta el Sr. Riera agraint el suport de tots els grups municipals i també
agraeix l’esforç dels serveis tècnics municipals que han contribuït a aquest
acord. Estén l’agraïment a la comprensió dels membres del Comitè
d’Empresa i Junta de Personal. Consideren que l’acord és bo i que el que
s’ha de fer és complir-lo.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde felicitant als representants sindicals
i agraint també l’esforç dels funcionaris que han intervingut en la
negociació.
Hem de fixar-nos més en els llocs de treball que en les persones que els
desenvolupen. Agraeix especialment la tasca dels Srs. Secretari i
Interventor, de la Cap de Recursos Humans i del Sr. Riera.
Considera que s’ha arribat al millor dels acords possibles, i el que toca és
seguir treballant.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist les reunions mantingudes, al llarg de l’any 2007, entre els
representants sindicals i els representants de l’Ajuntament, a fi de
concretar en una reclassificació de llocs de treball els canvis
experimentats al llarg d’aquests darrers anys en les condicions
laborals del personal tant funcionari com laboral.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent acord:
PRIMER. Aprovar la Reclassificació de llocs de treball pel 2007,
segons la relació adjunta com a Annex 1.
SEGON. Aprovar les bases d’execució de la Reclassificació de llocs de
treball pel 2007, segons consta a l’Annex 2.
TERCER. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball
resultant de l’efectivitat dels punts anteriors segons l’annex 3.
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8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ICV-EUIA , SOBRE LA LLAR DE
PENSIONISTES I JUBILATS.
Prèvia autorització de la Presidència pren la paraula el Sr. Garcia que dóna
lectura íntegra de la moció.
Intervé el Sr Coloma dient que és essencial la tasca que es realitza en la
Llar de Pensionistes i Jubilats. Que hem de tenir en compte que estem en
un lloc provisional i que ha de dir que el seu grup no ha rebut cap queixa ni
tan sols del tema que planteja la moció.
Que pensen que en tot cas el que s’hauria de fer és prioritzar, tenir la nova
llar el més aviat possible i que aquesta sí que pugui obrir tots els dies.
Demana que s’estudiïn tots els mecanismes perquè això sigui així.
De totes maneres esperen les explicacions del regidor del perquè es dóna la
situació objecte de la moció.
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que el Casal dóna cada vegada més i
millors serveis i que aquest ha de ser el compromís de tots nosaltres.
Que també pensa que quan estigui la nova llar s’haurà d’adaptar la plantilla
i obrir tots els dies. Que ha de destacar les nombroses activitats que es fan
incloent cursos de baix preu,activitats vàries, incentius, tot això i més
s’haurà de desenvolupar dins del Pla integral de la Gent Gran. Els nostres
avis s’ho mereixen.
En relació al tema de la moció ha de dir que el Consell Assessor va tractar
aquest tema de l’horari i per unanimitat van decidir tancar aquest dia.
Seguidament intervé el Sr. Ontañon i dónant resposta a la moció, li
contesta al Sr. Garcia:
“Lamento sincerament la presentació d'aquesta moció, que m’indueix
a creure que és deguda a la poca o dolenta informació que té sobre
els motius pels quals el Consell Assessor del Casal del Jubilat (aquest
és el nom correcte del Centre) decidís el seu tancament els dilluns.
Amb tota seguretat, d’haver preguntat formalment als responsables
del Casal sobre aquests motius, potser no s’hauria dónat lloc a
aquesta moció.
Per a començar, diré que la decisió de la conveniència o necessitat de
tancar el Casal del Jubilat els dilluns va ser presa democràticament
per tots els membres del seu Consell Assessor, en reunió celebrada el
18 de desembre passat, per unanimitat i després d'una llarga
deliberació, sessió de la qual es va aixecar la corresponent acta.
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Aquest Consell estava format per la Coordinadora del Casal,
l'Assessora Tècnica, els quatre vocals escollits entre els usuaris i que
són portaveus, jo mateix com a President, i el regidor del PSC Sr.
Josep Blanch, com membre del Consistori, triat entre els quals no
formaven part de l'equip de govern.
I he de ressaltar que el Sr. Blanch, com membre de l'oposició, que va
dónar la seva conformitat a aquest tancament, és una persona
històricament lligada al Casal, perfecte coneixedor de la seva
problemàtica i que fins i tot va arribar a escriure un llibre sobre la
història del Casal, cosa que avala el seu perfecte coneixement dels
temes relacionats amb el nostre Centre.
I aquesta decisió va ser presa després d'escoltar l'exposició dels
diversos motius feta per les tècniques del Centre, a les quals se'ls va
encarregar la redacció d'un informe escrit dels motius que
justifiquessin aquest tancament.
Entre els motius al·legats per les tècniques del Casal per al
tancament hem de destacar els següents:
L'horari del Casal sempre havia estat de 10 a 20 hores a l'hivern i
s'ampliava una hora més a l'estiu. L'obertura i el tancament del
mateix va a càrrec del concessionari del bar. Respecte a les pautes de
la normativa de la Generalitat que regeix en els casals, el nostre
concessionari no disposava de cap dret laboral (descans setmanal,
vacances, etc.). Aquest motiu ha dut a la llarga a ser una gran
dificultat per a ocupar la concessió. Recordem que en l'últim concurs
només es van presentar dos candidats.
El nostre concessionari ha d'assumir les funcions de conserge, les
pròpies del bar, vigilància i també les de neteja de tot el Centre. Això
li suposa un nivell de contractació de personal que no li és rendible
respecte al rendiment econòmic que obté. També cal dir que els
preus de venda dels productes del bar estan per sota dels que marca
la pròpia Generalitat. I per a agreujar la situació, hem de sumar la
progressiva disminució del turisme del IMSERSO, reals consumidors
del Centre.
Analitzades les condicions i normatives per les quals es regeixen els
casals de la Generalitat i altres municipals que hem consultat, es
desprèn que:
-

Tots disposen de conserge i tots tanquen un dia a la setmana.
L'horari acostuma a ésser de 10 a 18 hores. Si es perllonga
més, es tanca una mitjana de dues hores al migdia. I ja hem
dit que el nostre Casal obre ininterrompudament de 10 a 20-21
hores.
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-

-

El concessionari disposa d'un dia de descans per tancament del
centre. A més té dret a un mes de vacances, sent
responsabilitat de l'Administració la seva substitució durant
aquest temps. Drets aquests no reconeguts en el nostre
centre.
El concessionari del bar només és responsable del perímetre
del seu negoci. La neteja de la resta del centre corre a càrrec
de l'Administració. Per contra, el nostre concessionari ha
d'assumir la neteja de totes les instal·lacions a excepció de
l’àrea de treball dels altres concessionaris.

Analitzada aquesta situació, quedava clar que calia prendre les
mesures oportunes per a garantir la continuïtat de la concessió,
concedint certs drets laborals al concessionari del bar, tenint en
compte a més, que les restants concessions del Casal sí es beneficien
dels dies de descans i vacances.
Per tot això i a fi de garantir la continuïtat dels serveis del bar, el
Consell Assessor del Casal, per unanimitat va acordar concedir al
concessionari un dia de tancament a la setmana per descans
setmanal i evitar-li amb això major càrrega econòmica per
contractació de personal suplent.
Es va tancar per primera vegada el servei de bar el dilluns 3 d'abril
per dónar descans al personal del bar, i es va contractar un servei de
vigilància a fi d'obrir la resta d'instal·lacions del Casal. Però el mes de
juny, en vista de la poca assistència al Centre i de certs problemes
sorgits es va decidir el tancament definitiu del centre tots dilluns.
L'assistència al centre havia baixat de 150-200 persones habituals a
unes 40 persones, que segons l'informe, són aquelles d'entre les
quals moltes practiquen el joc amb diners, fet totalment prohibit en
tots els casals i qualificat com una falta greu sancionable, malgrat
que existeixen en el nostre centre cartells indicatius d'aquesta
prohibició per llei.
Tenint en compte que els lavabos generals i adaptats estan dintre de
la zona de bar que es tanca els dilluns, es va haver d'obrir una zona
restringida que dóna als magatzems i lavabos del personal del bar,
que es va demostrar que no reunia condicions suficients i apropiades
per a les necessitats del col·lectiu. I recordem que estem en un local
que no és propietat de l'Ajuntament i les instal·lacions del qual ja
existien amb anterioritat, pel que és difícil modificar-les, sobretot
tenint en compte que és un arrendament temporal.
I d'altra banda va quedar demostrat que un servei de vigilància
extern no era el més apropiat, fet a tenir en compte per al futur, i
molt menys deixar la responsabilitat del centre en mans de persones
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desconegudes, el que podria comportar problemes en cas d'incidents
de discussions entre els usuaris del casal, d'evacuació en cas de
riscos i el que és més important, en cas d'incidents de salut dels
usuaris que freqüenten el Casal.
I aquests han estat els motius reals i no altres pels quals el Consell
Assessor del Casal del Jubilat va prendre la decisió de tancar el
Centre un dia a la setmana, per a descans del personal de la
concessió.
Vull afegir a més que la majoria d'usuaris del nostre Casal,
coneixedors dels motius del tancament, han assumit el fet com
normal i amb excepció d'un petit grup, possiblement malament
informat, no s'han rebut queixes per tal motiu. I em consta que en
termes generals els usuaris del mateix estan més que contents amb
els serveis del Casal i tots saben que és una situació temporal, a
l'espera del nou Centre en construcció.
I ja per a acabar, Sr. García, ja que al llegir la seva moció m'ha fet
l'efecte que desconeix el veritable funcionament del Casal i la seva
moció obeeix únicament a la informació que li han fet arribar, amb
gust em complau convidar-lo que ho visiti i així podrà comprovar
personalment que aquest Centre és una mica més que un lloc per a
reunir-se les persones menys afavorides i amb un major risc
d’exclusió, com ens diu.
El Casal del Jubilat no és de cap manera un Centre de Dia sinó un
centre on els nostres jubilats, a més d'un lloc de trobada, poden
obtenir tota la informació que com a tals necessitin no sol per a poder
gaudir dels beneficis als quals per la seva qualitat de jubilats tenen
dret, sinó un centre on desenvolupar innombrables activitats per a
poder arribar a una vellesa activa i saludable que és la veritable
finalitat del nostre Casal, activitats imprescindibles per a un col·lectiu
cada vegada més nombrós no solament a causa del augment de la
població sinó al propi allargament de la vida.
El Casal del Jubilat de Lloret és un centre de serveis per a aquest
col·lectiu, d'atenció integral com ens agrada cridar-lo. A més
d'innombrables activitats, disposa d'un treballador social que informa,
detecta i ajuda als jubilats que ho precisen. I quant a les activitats, és
necessari dir que el Casal està evolucionant i ha deixat de ser un
centre de joc i recolliment dels jubilats, per a ser un centre
d'activitat.
Per a posar-li un exemple podria dir-li que durant l'actual temporada,
a més de les activitats tradicionals que tots coneixem, s'han fet
gratuïtament les gestions necessàries perquè més de 300 dels
nostres jubilats puguin gaudir del Pla de Vacances del IMSERSO; prop
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de 200 gaudiran del programa de Balnearis; unes 40 persones estan
inscrites en un curs de la Fundació de la Universitat de Girona sobre
l'estudi del Paisatge de les Comarques Gironines; s'han fet infinitat de
gestions perquè puguin tenir bonificacions de taxes i impostos per la
seva qualitat de jubilats; s'han fet fins i tot gestions, i sempre
gratuïtes, perquè diversos jubilats cobrin indemnització com
expressos de la Guerra Civil; prop de 40 persones formen part del
Cor Tot Cor del nostre Casal; diversos jubilats segueixen cursos
d'informàtica i internet; es donen cursos de ball actuals i sardanes;
trobades comarcals de gimnàstica i sortides culturals amb el Consell
Comarcal de la Selva; s'han organitzats nombrosos viatges de visita a
llocs d'interès, fins i tot algun a l'estranger. Cada any es desenvolupa
el cicle de conferències i reunions informatives puntuals d'altres
organitzacions (Creu Vermella, Mossos d´esquadra, OMIC, etc.
I podria seguir enumerant altres i diverses activitats del Casal, com
podria ser l'extraordinari treball desenvolupat pel voluntariat del
Casal durant les inoblidables jornades dels JOCS SPECIAL OLYMPICS
celebrades en la nostra població.
La majoria dels esdeveniments que es produeixen en la nostra vila,
quant a la demanda de voluntariat, s'organitzen des del nostre Casal,
com pròximament la Sant Silvestre d'aquest mes de desembre.
Per això, Sr. García, i perdoni la meva extensió, però el fet perquè
conegui bé què és el Casal del Jubilat de Lloret, mantenim la nostra
decisió de deixar-lo tancat els dilluns per a descans del personal,
mentre estiguem en un local aliè, dónades les circumstàncies i
condicions del mateix, però vull manifestar-li que de cap manera ens
oposaríem que, quan el nou Centre que actualment s'està construint
en la Plaça Pere Torrent estigui disponible, amb unes condicions que
ho permetin, pugui estar obert tots els dies de la setmana, si així es
considera convenient, i amb uns horaris adaptats a les noves
activitats que en el mateix es contemplaran.”
A continuació pren la paraula el Sr. Elorza dient que aquest és un problema
de difícil solució mentre estigui en el local actual que no és massa adient.
Respecte el que ha dit el Sr. Ontañon, dir que ells també han tingut queixes
i que no solament és una minoria. Que potser el Consell Assessor hauria de
revisar la seva decisió.
Que vol felicitar a tot el personal de la llar per la feina impagable que
realitza però que de totes les maneres s’hauria d’intentar ampliar dins de la
mesura de lo possible l’horari.
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És evident que això s’haurà de resoldre de totes quan es tingui el lloc adient
però les obres estan endarrerides i vol aprofitar per preguntar com està
aquest tema.
Contesta el Sr. Alcalde en resposta a la pregunta del Sr. Elorza que en les
últimes setmanes s’han recuperat dos de les que portaven de retard però
encara n’hi ha. Els pilots ja estan tots fets i s’estan fent els murs guies i el
resta de l’obra de fonamentació i confia en que a mitjans de gener comenci
a créixer l’estructura. Confia en que estigui fet el més aviat possible. Pel
que fa a les sancions derivades de l’expedient obert dependran de si al final
hi ha retard o no, que de moment el que es va fer és avisar.
Que la situació viscuda en l’obra no va ser agradable per ningú i que cada
setmana a la visita d’obra, a part dels tècnics hi van dos regidors.
Agraeix la clara explicació del Sr. Ontañon i pensa que potser el grup del
PSC no ha tingut prou comunicació amb el Sr. Blanch (doncs aquest és una
de les persones que va adoptar aquest acord), i està segur que de haver-ho
fet els hauria informat degudament.
Torna a intervenir el Sr. Garcia dient que el Sr. Ontañon ha començat dient
que lamentava la presentació de la moció i ell lamenta és que el Sr.
Ontañon no l’hagi entès.
Ells van visitar molts casals,com els de Blanes i Tossa i cap d’ells tanca. El
que hem de fer és sortir de la precarietat en que estem i dinamitzar i
potenciar aquest dia.
Per tant que quedi clar que no s’està criticant ni el servei, ni el personal ni
el que es fa a la Llar, sinó demanar que s’obri tots els dies i que per tant es
doni aquest bon servei que es dóna, cada dia.
De nou pren la paraula el Sr. Coloma dient que dónat que ells son un partit
assembleari respecten el que ha decidit el Consell Assessor de la Llar, per
tant sobre el fons de la moció no tenen res a dir.
El que si que volen dir és que en l’actualitat no hi ha cap regidor de la
oposició i això produeix una falta de informació i desconeixement,
conseqüentment demanen que aquest tema es recondueixi.
Novament intervé el Sr. Ontañon que si ha entès la moció i que el Sr.
Garcia sembla haver visitat altres centres, però no ha visitat el nostre i el
convida a fer-ho, que si ho fa, que si ens visita, segurament tindrà una altre
visió del tema.
Seguidament pren la paraula de nou el Sr. Elorza dient que no hi ha cap
problema de comunicació en relació a aquest tema. Que la decisió es va
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prendre en un moment i potser ara s’hauria de revisar aquella decisió. Que
en aquesta qüestió tenim el que tenim.
És cert que a l’anterior legislatura el Sr. Blanch formava part del Consell
Assessor com a representant de la oposició i que això avui no existeix doncs
el Sr Ontañon pertany al govern, per tant, en aquest Consell no està cap
membre de la oposició.
Per això sol.licita que això canviï i pensa que potser hauria d’haver un
representant per cada partit .
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que ha quedat clar que els
serveis que es donen al Casal son de la màxima qualitat i que la decisió del
Consell Assessor es va prendre arrel d’un exhaustiu informe tècnic, en el
que quedava clar que si es volia mantenir el nivell de qualitat del servei no
hi havia altre remei que tancar un dia.
Segurament amb el nou edifici es podrà solucionar aquest tema.
El Casal fa múltiples activitats però dóna també atenció als seus usuaris.
Queda clar que el senyor Ontañon te un gran domini dels continguts del
mateix i també que te molta feina.
Sense més deliberació i amb un vot a favor de ICV-EUIA,7 abstencions dels
regidors del PSC, GRILL i ERC i 13 vots en contra dels regidors de CIU i PP,
el Ple rebutja la següent moció:
Des de fa anys, en la nostra població, ve funcionant la llar de
Pensionistes i Jubilats, sent al principi una iniciativa compartida entre
l’administració local i una entitat bancària.
Des d’un principi, aquest espai va ser pensat per ser un lloc on la
nostra gent gran pogués relacionar-se entre ella, tinguessin les seves
pròpies activitats i que fos, en definitiva, un espai de trobada i
dinamitzador de la vida dels jubilats i les jubilades, un espai que al
llarg de tots aquests anys s’ha revelat de gran utilitat social.
La ubicació original de la llar de jubilats era a la plaça Pere Torrent,
on es tornarà a instal·lar novament dins els complex sòcio-cultural,
en fase d’execució encara. Actualment té el seu emplaçament
provisional en uns baixos llogats per a tal finalitat fins que es
finalitzin les obres de l’esmentat complex sòcio-cultural.
Atès que des de la seva posada en funcionament, la llar de jubilats de
Lloret de Mar, obria les seves portes tots els dies de la setmana.
Atès que fa pocs mesos que els jubilats i les jubilades es van trobar
que aquest equipament municipal roman tancat els dilluns, sense cap
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justificació, la qual cosa ha provocat desconcert entre els jubilats i els
seus familiars.
Atès que l’administració local ha de vetllar pel benestar de la població
del seu municipi en general i, en particular, per les persones més
desfavorides i/o amb un major risc d’exclusió, posant al seu abast els
recursos necessaris que serveixin per facilitar la cohesió social de les
persones que viuen en el nostre municipi, sent un d’aquests recursos
la llar de pensionistes i jubilats.
El grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Reconèixer la tasca social i el caràcter de servei públic de la llar de
pensionistes i jubilats de Lloret de Mar i
prendre, de forma
immediata i amb caràcter d’urgència, les mesures oportunes perquè
la Llar de pensionistes i jubilats torni a dónar els seus serveis a la
nostra gent gran tots els dies de la setmana.
9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ERC, PERQUÈ L’AJUNTAMENT
INSTI LA RESOLUCIÓ DEL CONVENI AMB L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE
CATALUNYA,
DE
DATA
25/11/2005,
PERQUÈ
L’ABOCADOR
MUNICIPAL DE LLORET PASSÉS A SER L’ABOCADOR COMARCAL DE
LA SELVA.
D’ordre de la Presidència dóna la paraula al Sr. Coloma que dóna lectura
íntegra de la moció.
Intervé el Sr. Teixidor dient que els convenis estan per a complir-se tant si
es fan entre administracions i empreses com si es fan entre
administracions, i en aquest cas encara més.
Que aquest conveni es va signar amb la Generalitat de Catalunya i creu que
han d’estar en la confiança de que ho volen complir. Nosaltres ja ho estem
complint i està segur que l’Agència també vol fer-ho.
En tot cas escoltarà el que ha de dir al respecte el regidor delegat.
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que segons els ha informat la Conselleria
de Medi Ambient de la Generalitat està previst que a principis d’any,
concretament durant el mes de gener es faci la licitació de les obres de
contractació a que fa referència aquesta moció.
Per això volen recomanar a ERC, si ens ho permeten,que retirin aquesta
moció per tornar-la a presentar més endavant ,solament en el cas de que
sigui evident el incompliment dels compromisos.
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Seguidament intervé el Sr. Passarell dient que al conveni signat el dia 25 de
novembre de 2005 entre l’Ajuntament de Lloret de Mar i l’ Agència de
Residus de Catalunya, s’estableixen una sèrie de drets i obligacions tant per
l’ Ajuntament com per part de l’ Agència.
Les obligacions que assumeix l’ Agència son essencialment tres.
La primera finançar el 100% de les despeses que comportés la confecció del
pla d’acció, mitjançant una subvenció directa dinerària de fins 30.000€.
Respecte aquesta obligació el seu grup li costa la realització efectiva
d’aquest pla d’acció i que el mateix ha estat finançat per l’Agència, i pagat.
Respecte a aquest pla d’acció del que nosaltres coneixem la seva existència
proposa, si la resta de grups dóna el seu suport, que es faci una reunió amb
representants dels grups polítics i l’equip de govern per tal que ens sigui
explicat el contingut d’aquest pla, així com també ens expliquin el contingut
de les negociacions.
La segona obligació era finançar les actuacions necessàries per a la millora i
optimització de les infraestructures existents, així com les noves,que havien
de quedar recollides al Pla Sectorial d’Infraestructures de Tractament de
Residus Municipals de Catalunya.
Ens consta que per part de l’Agència s’ha abonat a l’Ajuntament vàries
quantitats a fi d’optimitzar les infraestructures existents i que les
instal.lacions es recullen en el citat pla.
La tercera i com actuació immediata era col.laborar en el finançament de
l’ampliació de la segona fase del dipòsit de Lloret de Mar que haurà d’estar
activa a finals de l’any 2005, mitjançant una subvenció directa per un
import màxim d’un milió d’euros, d’acord amb el que s’explicita als pactes
sisè i setè d’aquest conveni.
Aquesta subvenció es fa efectiva per part de l’Agència durant els anys
2005,2006 i 2007, constant-nos aquestes quantitats com a efectivament
cobrades per part de l’Ajuntament.
D’aquesta forma les tres obligacions contretes per l’Agència de Residus,
contemplades en el redactat del conveni, han estat efectivament
complertes.
Per tant la moció presentada en la que es diu que per part de l’Agència hi
ha incompliment, no és ajustada a la realitat, ja que en el conveni no es
preveu cap data per a la construcció de les plantes a les que es fa
referència, i també s’ha constatat que s’està treballant per poder fer-les el
més aviat possible.
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Per altre part reitera el que ja han dit que interessarien que per part de
l’equip de govern els sigui explicat el contingut del pla d’acció així com del
contingut de les negociacions mantingudes amb l’Agència Catalana de
Residus.
A continuació pren la paraula el Sr. Elorza dient que pensen que per
determinar qualsevol incompliment es necessitaria un informe tècnic i que
seria positiu fer una reunió informativa perquè quedes clar a tothom quines
son les infraestructures que s’han de fer i els terminis per fer-ho.
Que per tant entén que s’hauria de tenir un estudi tècnic i jurídic i així
discutirien amb raons objectives i no subjectives. Insisteix en la necessitat
de l’estudi tècnic.
Intervé el Sr. Alcalde dient que els emplaçarà a tots a una reunió la primera
quinzena de gener i que potser que estigués present no sols l’Ajuntament
sinó també l’ Agència Catalana de Residus.
Contesta el Sr. Riera afegint- se a la petició feta pel Sr. Garcia de que es
retires la moció per part d’ERC.
La moció demana un impossible, ja que no es pot renunciar a un conveni en
que les parts ho compleixin.
Seguidament dóna lectura a les tres obligacions que consten en el punt
segon del conveni i a les que ja s’ha referit el Sr. Passarell. Doncs be no
solament s’ha fet i s’ha pagat el pla d’acció,no solament s’ha pagat
integrament el import de la segona fase de l’ampliació (que ja està
finalitzada), sinó que a més s’ha fet càrrec de les actuacions de millora
necessàries com és l’ampliació de la planta de lixiviats, i un tema que en
principi no estava previst com és una segona bàscula i que també
subvencionen al 100%.
A més a més en les negociacions s’ha demanat i està sobre la taula, la
subvenció per les obres de la tercera fase de l’ampliació.
Per tant, és impossible rescindir un conveni en el que les parts estan
complint les seves obligacions.
Potser s’hauria de fer una mica d’història d’aquest depòsit. Així a l’any 1986
s’autoritza a portar les seves deixalles als Ajuntaments de Vidreres i Tossa.
Posteriorment a l’any 1997 comença a venir l’Ajuntament de Blanes.
Les obres que s’han de fer i que son l’objecte final del conveni venen dintre
del context de les noves directives europees i de les lleis estatals que les
han transposat al nostre dret. Així en juliol de 2016 solament podran entrar
en el depòsit el 35% de les deixalleries que es produeixin, la resta haurà
d’estar reciclat.
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És per això que la Generalitat de Catalunya ha aprovat el PROGREMIC, que
compren 109 noves instal.lacions amb una inversió de 942 milions d’euros.
Dintre d’aquest pla és on es recullen les nostres instal.lacions i les
inversions per fer-les realitat.
L’Ajuntament de Lloret tenia dos alternatives polítiques, anar sols o anar de
la mà del Govern de la Generalitat dins del programa abans esmentat.
Nosaltres dintre d’aquestes dos filosofies hem decidit la segona i ho hem fet
perquè d’aquesta manera les carregues financeres no aniran sobre Lloret.
Les obres s’hauran de fer en qualsevol dels casos.
Pensen que ser soci de l’Agència Catalana de Residus és important sobretot
perquè ells corren a càrrec de tot el finançament, l’altre opció entenen que
no és viable i la pregunta seria: com feria el Sr. Coloma el compliment de
tot això si l’Ajuntament de Lloret hagués de fer-ho sol?.
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que quan es va aprovar aquest
conveni en desembre de 2005, el seu grup va votar que no, per tant,
aquest és un motiu important per fer aquesta moció. En aquell moment el
pla d’acció no estava fet. Nosaltres no estem governant i aquesta moció és
coherent amb la nostra postura amb aquest conveni des del principi.
Es va parlar d’una màquina trituradora que minimitzés les deixalles però no
s’ha fet res, fins ara no hi ha cap màquina ni tampoc cap projecte.
Discrepa en la interpretació que es fa de l’apartat segon del punt segon del
conveni (dóna lectura). Entenen que l’objecte del conveni era fer les plantes
i això no s’ha fet.
En quant a les fases d’ampliació cadascuna hauria de durar 5 anys i aquesta
última no ha arribat a tres. La planta de lixiviat està gairebé al límit. I tot
això es produeix perquè hem autoritzat a venir altres ajuntaments i és per
això que ells varen estar en contra des del principi.
Però hi ha una altre qüestió i és que no hi ha prou espai físic. Als actuals
terrenys del depòsit, la instal.lació que s’ha de fer no hi cap.
Segueixen creient que s’està incomplint des d’un punt de vista jurídic el
conveni i és per això que no retiren la moció. Continuen no veient clar el
contingut del conveni doncs encara no s’ha fet res per a minimitzar les
deixalleries, per tant consideren que han de tornar a ser menys
ajuntaments a abocar, la qual cosa reduirà el volum de residus i allargarà la
vida del depòsit.
De nou pren la paraula el Sr. Teixidor que si be entenen la postura del Sr.
Coloma creu que el sortir fora del conveni seria molt costós per el nostre
ajuntament, millor dit ruïnós. Entenc que ha quedat clar que no podem anar
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sols i que entre anar sols o anar acompanyats s’ha de escollir aquest últim i
en aquest cas anar acompanyats de l’Agència Catalana de Residus és anar
bé.
A continuació intervé novament el Sr. Elorza refermant-se en la necessitat
d’un estudi tècnic sobre com s’està complint o no aquest conveni. Creu que
jurídicament hi ha alguna llacuna i pensa que tots tindríem que tenir molt
clar com s’està realitzant les obligacions de les dues parts.
Ja tenim en compte que aquest és un tema que no solament afecta a Lloret
que és un tema de país, però hem de tenir en compte tot el tema en global,
incloses les compensacions.
Creu molt necessària una reunió amb l’Agència Catalana de Residus.
De nou pren la paraula el Sr. Riera dient que des del punt de vista jurídic no
es pot esgrimir cap argument que faci viable la rescissió d’aquest conveni.
El Sr. Coloma no ha contestat com gestionaria ell el depòsit de Lloret si
rescindíssim aquest conveni.
En canvi els beneficis del mateix son evidents doncs estan reduint els
nostres costos, estem estalviant i les inversions no hem de fer- les
nosaltres.
Per tant no hi ha cap raó per retirar el pla d’acció aprovat i que farà que
quan es tingui acabat hi hagi una inversió de 29 milions d’euros, dels que
Lloret no haurà pagat res, és a dir que es farà sense cap càrrega financera
per el nostre ajuntament.
Precisament la planta de triatge que es proposa fer és per allargar la vida
del depòsit.
Torna a donar lectura a l’apartat segon del punt segon del conveni, i queda
clar que aquestes instal.lacions es recullin en el PROGREMIC. Com ja hem
dit estem negociant però que quedi clar que en el conveni no es parla de
cap termini per fer-les. Però sí que parla de com es farà el finançament .
Hem visitat diferents instal.lacions i podem dir que el pla d’acció nostre
respon a les noves infraestructures que es fan a Europa i les farem amb
cost cero per nosaltres , corrent el finançament íntegrament a càrrec de
l’Agència Catalana de Residus.
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que aquest és un bon conveni per a
Lloret. I que és un conveni en que hi ha tres parts, perquè a part de
l’Ajuntament de Lloret i de l’Agència està també implicat el Consell
Comarcal de la Selva.
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El pla d’acció fa molt temps que està fet i ben fet, i recorda al Sr. Elorza que
ell és el responsable de Medi Ambient del Consell Comarcal i que per tant
també ha de tenir coneixement d’aquest tema.
Que el Govern de la Generalitat a l’any 2006 ha aprovat el pla financer per
executar aquest projecte i per tant, això està garantit.
No cal doncs fer afirmacions gratuïtes d’incompliments, perquè en cap
moment és aquesta la voluntat de les parts signants. El dijous passat va
haver-hi una altre reunió i es va informar d’aquesta moció. Van voler enviar
un informe, que posa a disposició del Sr. Coloma i del que només llegirà la
conclusió: “En conseqüència a tot l’exposat anteriorment, els arguments
basats en l’incompliment de les obligacions, que utilitza el grup municipal
d’ERC per impulsar la resolució del conveni, manquen de tota
fonamentació.”.
L’equip de govern ha viscut tot el procés i per tant estem en condicions de
dir que les coses s’estan fent bé. Hem visitat una planta de calç a França,
amb una tècnica que encara està en proves, i el Sr. Riera ha fet dos viatges
a Itàlia visitant altres dues plantes diferents.
Aquest tema ja s’ha tingut en compte en el POUM per fer-ho possible i ja
s’han fet els estudis geotècnics, així com l’estudi d’implantació.
Estem parlant d’una inversió superior als 40 milions d’euros. Hi ha de dir
que el volum d’escombreries que prové del Consell, és d’un terç del total,
però els costos de les noves instal.lacions serien els mateixos. Com es
finançaria si no hi hagués aquest conveni?.
S’ha de deixar molt clar que el depòsit continua sent municipal i confia que
en el primer trimestre de l’any proper es pugui licitar l’obra, doncs ja estem
treballant en el plec de condicions.
Estan previstes fer 5 fases d’ampliació del depòsit, ara hem de fer la tercera
i ja hem demanat que ens ajudin a finançar-la. Aquesta serà la més
important i cara, ja que exigeix una forta excavació, però aquesta ja servirà
per les fases quarta i cinquena.
En definitiva es tracta d’un bon conveni que comporta un bon finançament i
un clar benefici per Lloret.
Novament pren la paraula el Sr. Coloma dient que des de el seu punt de
vista s’incompleix el conveni en quant a que les obres de les tres plantes
haurien d’estar fetes l’any 2008 i això no serà així.
Ells no estan governant però en tot moment defensen els interessos de
Lloret.
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Torna a insistir en que entén que hi ha arguments jurídics per rescindir el
conveni per incompliment de l’Agència Catalana de Residus. Insisteix en que
els preocupa els terminis, el paisatge, en definitiva els interessos de la
nostra població i per tant manté la seva postura.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que intentaran que hi hagi
una comunicació més fluida sobre aquest tema i així mateix li farà arribar
una còpia de l’informe de l’Agència Catalana abans esmentat.
En definitiva es preserva la muntanya, és un bon conveni i ens hem de
proposar fer-ho servir en tota la seva extensió.
Sense més deliberació amb un vot a favor d’ERC i 20 vots en contra dels
regidors de CIU, PSC, PP, ICV-EUIA i GRILL, el Ple de l’Ajuntament rebutja
la següent moció:
Essent que, en data de 25 de novembre de 2005, l’ Alcalde President de l’ Ajuntament de Lloret de Mar signà, amb el Conseller
de medi ambient de la Generalitat de Catalunya i President de l’
Agència de residus de Catalunya, un conveni per a que l’ abocador de
Lloret de Mar, passés a ser l’ abocador de la comarca de la Selva. Tal
conveni, al que ERC va votar desfavorablement, fou ratificat pel Ple d’
aquest Ajuntament en data 1 de desembre de 2005.
Atès el fet que, en tal conveni, entre d’altres obligacions adquirides
per l’ Agència de residus de Catalunya s’establiren entre d’altres, les
següents:
- La construcció d’una planta de tractament de la fracció resta.
- La construcció d’una planta de tractament de residus verds.
- La construcció d’una planta de residus voluminosos.
Essent que:
1r.- La vigència de tal conveni acaba en data de trenta un de
desembre de 2008, és a dir, d’ aquí un any i un mes.
2n.- Han transcorreguts dos anys des de la seva subscripció i no s’ha
executat cap de les relacionades obligacions adquirides per l’ Agència
de residus de Catalunya, esdevenint tals compromisos d’impossible
compliment en el temps que resta.
3r.- Totes tals circumstàncies faculten a l ‘Ajuntament de Lloret de
Mar a fi i efecte de resoldre tal conveni, d’acord amb allò establert al
pacte vuitè, punt 2 del mateix.
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Atès el fet que, tot i tals incompliments, s’han vingut abocant al
abocador de Lloret de Mar, les deixalles procedents de tots el
municipis de la comarca de la Selva.
Resultant de tals premisses que els beneficiaris de tal situació son:
1r.- L’agència de residus de Catalunya, en tant en quant te resolta la
problemàtica de l’ abocament de residus a la comarca.
2n.- La resta dels municipis de la Selva, pel mateix motiu.
3r.- GBI Serveis, concessionari de l’abocador, en tant que els seus
ingressos es generen en funció al volum de deixalles que manipula.
Resultant tanmateix, que per tals circumstàncies existeix un únic
perjudicat, que és la vila de Lloret de Mar, en tant que, a més de l’
impacte ambiental de tal abocador i la seva ampliació, ha de fer front
a l’ ingent increment de les deixalles abocades, dels conseqüents
lixiviats, i a l’ escurçament de la vida útil del seu abocador que no
resta compensada per l’ ampliació efectuada.
Amb fonament amb tot l’ exposat, el Grup Municipal d’esquerra
Republicana de Catalunya proposa al Ple de l’ Ajuntament de Lloret
de Mar l’adopció dels següents acords:
1r.- Acordar la resolució del conveni de col·laboració entre l’ Agència
de residus de Catalunya i l’ Ajuntament de Lloret de Mar, per les
infraestructures de tractament de residus municipals, atorgat a Lloret
de Mar, en data de 25 de novembre de 2005, amb fonament a allò
que disposa el pacte vuitè, punt dos de l’ esmentat conveni i amb
motiu de l’ incompliment per part de l’ Agència de residus de
Catalunya, de les obligacions adquirides.
2n.- Dónar trasllat de tal acord a la Conselleria de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i a l’ Agència de Residus de
Catalunya.
3r.- Dónar trasllat de tal acord als
Ajuntament, a fi i efecte de fer-lo efectiu:

serveis

jurídics

d’aquest

a) Adoptant les mesures pertinents per a impedir nous
abocaments provinents de la resta de municipis de la comarca.
b) Elaborant un informe i/o dictamen, als efectes de determinar la
viabilitat d’una reclamació d’indemnització per raó dels
abocaments efectuats en l’abocador municipal, durant el
termini de vigència de tal conveni, atès l’ incompliment
verificat per l’ Agència de residus de Catalunya, completant
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tanmateix tal reclamació, amb les obligacions de pagament
adquirides per tal Agència i determinades en el mateix conveni,
que no hagin estat degudament ateses al seu venciment.
10.- PROPOSTA
D’ACORD
DE L’EXPEDIENT NUM. 01/07
DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE L’OO.AA
SERVEIS DE COMUNICACIÓ.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Valls que fa lectura de la
proposta.
Intervé el Sr. Garcia dient que des de ICV-EUIA, votaran a favor d’aquesta
ampliació de crèdit i aprofiten per desitjar molta sort a les treballadores i
treballadors de Nova Radio Lloret, i felicitar-los per la seva professionalitat i
imparcialitat en el tractament de les notícies i entrevistes que emeten.
Malauradament, no podem dir el mateix de TV Lloret. Però, parafrasejant a
Humphrey Bogart a la celeberrima pel·lícula “Casablanca” on deia “sempre
ens quedarà París” nosaltres a la oposició direm: “sempre ens quedarà Nova
Radio Lloret”.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració de la Comissió
informativa de les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública i
Medi Ambient i Mobilitat pel seu estudi i dictamen la següent proposta
d’expedient de modificació de crèdits 01/2007:
Atès que es necessari atendre determinades despeses que no
poden demorar-se i s’ha procedit a suplementar aquelles partides
insuficientment dotades així com crear-ne de noves amb crèdits
extraordinaris, d’acord amb les següents prescripcions:
A)

MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES

I) Suplement de crèdit (despesa corrent)
Codi partida
07/
07/
07/
07/

5210
5210
5210
5210

B)

13000
16000
21200
22602

Detall

Increment

Sous personal laboral
Quota empresarial SS.SS.
Manteniment i reparacions
Promoció emisora

15.000,00 €
1.000,00 €
1.800,00 €
3.200,00 €

TOTAL

21.000,00 €

RECURSOS ECONÒMICS
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Els recursos econòmics a utilitzar per a fer front a l’expedient de
referència s’instrumentarà d’acord amb el que disposa l’article 177.4
del RDL 2/2004, de 5 de març i R.D. 500/90 de 20 d’abril, articles 35
al 37 i 49.
I)

Majors i/o nous ingressos

Codi partida Detall
07/

40000

Increment

Aportacio Ajuntament

21.000,00 €

TOTAL

21.000,00 €

C).- Complimentar els requisits exigits a l’article 169.1 del RDL
2/2004, de 5 de març sobre informació pública pel termini de quinze
dies hàbils mitjançant el corresponen Edicte al B.O.P. en el supòsit de
no presentar-se reclamacions en l’esmentat termini contra l’expedient
de referència, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat
d’adoptar un nou acord.

11.- PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 3/07 DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.
Prèvia autorització de la Presidència pren la paraula el Sr. Valls dient que
com cada any toca passar el rascló per les diferents partides. Aquesta és la
tercera modificació d’aquest any.
Les transferències positives de despesa corrent suposen 170.000€ de les
quals podríem destacar els Serveis Generals 25.000 o els 20.000 del
contracte de la llar d’infants Lola Anglada.
El suplement de crèdit també de despesa corrent suposa 175.000€ del que
es pot destacar 22.000 de material dels Serveis Informàtics;22.000 de
despeses d’activitats de Cultura;21.000 de transferències corrents de
comunicacions o 20.000 de despeses d’activitats d’Esports.
Els recursos econòmics que s’utilitzen provenen de 170.000€ com a
transferències negatives de despesa corrent, totes elles referides al Capítol I
i destacant la productivitat de funcionaris de Policia Local amb 61.000€.
Finalment també prové de majors o nous ingressos,constant de tres
partides (IAE,multes i Fons de Cooperació Local) per un import de
175.000€.
Intervé el Sr. Garcia dient que en els jardins de Santa Clotilde s’havien
pressupostat 18.000€ i ja porten 103.000 més del pressupostat.
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A la llar d’infants Lola Anglada en el 2007 havia 82.000 i en el 2006 98.000,
i és clar, hem d’afegir 20.000€ més. Potser l’equip de govern pensava que
aquest any no es quedarien tants nens al menjador?.
En parcs i jardins el pressupost era de 90.000 i ja portem gastats 197.000.
En l’enllumenat havia pressupostat 90.000 i ja portem gastats 178.000,
però la il.luminació als barris de Lloret continua essent deficient.
Com compensen aquestes despeses tant exagerades? Doncs, entre altres
partides s’estalvien 86.000€ de retribucions bàsiques i productivitat de
funcionaris de la Policia Local. I de les multes, ja que la previsió de
recaptació en els pressupostos d’enguany era de 240.000€,i ara aquesta
previsió puja 330.000€.
És evident que els pressupostos no és un tema exclusivament econòmic
sinó que és una expressió de la voluntat política, i per això serà molt difícil
acostar posicions amb l’equip de govern actual.
Contesta el Sr. Valls dient que la desviació pressupostaria suposa un 0,3%.
Quan parlem d’enllumenat públic parlem de conservació i manteniment,i
sempre és necessari reparar alguna cosa. Evidentment les necessitats són
moltes més però els recursos són els que són.
Evidentment els pressupostos s’han de quadrar i com ja hem dit altres
vegades es tracta d’una previsió. La desviació és petita i s’ha de fer front a
la mateixa. Estem dintre d’un marge més que acceptable i en tot cas li
demana al Sr. Garcia que ens digui quina és la seva alternativa a la
proposta.
Torna a intervenir el Sr. Garcia dient que ja es parlarà en el seu moment
dels pressupostos i que potser els dónaran solucions interessants.
De nou contesta el Sr. Valls dient que ells també estan en la línia de que
s’aportin solucions per part de la oposició. A tots els grups se’ls hi ha dónat
aquesta oportunitat, i si es presenten propostes segur que seran
estudiades, si be no és tant segur que totes siguin acceptades.
Sense més deliberació amb 20 vots a favor dels regidors de CIU,PSC,PP,ERC
i GRILL i un en contra del regidor de ICV-EUIA l’Ajuntament en Ple adopta la
següent moció:
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent d’expedient de modificació de
crèdits 03/2007:
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Atès que es necessari atendre determinades despeses que no
poden demorar-se i s’ha procedit a suplementar aquelles partides
insuficientment dotades així com crear-ne de noves amb crèdits
extraordinaris, d’acord amb les següents prescripcions:
A) Aprovar les següents modificacions pressupostàries
I) Tranferències positives (despesa corrent)
codi
4331 21000
5110 21000
5141 21000
1250 21200
4222 21200
4224 21200
4400 21200
4521 21200
4525 21200
2220 21400
2220 21900
1210 22001
1210 22200
1110 22602
4250 22703
1110 22705
1210 22706

detall
Parcs i jardins.- Cons mant i rep jard. Sta Clotilde
Vies públiques.- Cons i mant.
Aparcament Pl.Pere Torrent.- Cons mant i rep
Arxiu.- Conservació, manteniment i reparació
Escola Pere Torrent.- Cons. Mant. i rep.
Escola el Rieral.- Cons mant i reparació
Serveis públics.- Cons mant i rep. oficina
Camp de futbol.- Cons i mant
Pistes atletisme.- Cons mant i rep.
Policia Local.- Cons mant i rep vehicles
Policia local.- Cons. Mant. i rep. senyalització vial
Serveis generals.- Anuncis, premsa
Serveis Generals.- Telèfons i altres
Òrgans de govern.- Publicacions (Butlletí)
Llar d'infants Lola Anglada.- Contracte
Òrgans de govern.- Processos electorals
Serveis Generals.- Assessorament laboral

Increment
19.000,00
15.000,00
6.000,00
3.000,00
5.500,00
8.000,00
8.500,00
6.000,00
11.000,00
6.000,00
6.000,00
7.000,00
25.000,00
10.000,00
20.000,00
8.000,00
6.000,00

Total transferències positives..............................

170.000,00

II) Suplement de crèdit (despesa corrent)
codi
4330
4350
1210
4250
6210
5150
1230
6210
4510
4520

21000
21000
21200
21200
21200
21300
22002
22100
22604
22604

detall

Increment

Parcs i jardins.- Cons mant i rep
Enllumenat Públic.- Cons i mant
Serveis generals.- Cons mant i rep.
Llar d'infants Lola Anglada.- Cons mant i rep
Mercat Mpal..- Con mant i rep.
Platges.- Cons i mant maquinària
Serveis informàtics.- Material
Mercat Mpal..- Sum llum, gas i aigua
Cultura.- Despeses activitats
Esports.- Despeses activitats

17.000,00
8.000,00
4.000,00
9.000,00
4.000,00
5.000,00
22.000,00
4.000,00
22.000,00
20.000,00
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4512
1230
1110
1210
5210

22700
22706
23000
23001
43000

Museu del Mar.- Contracte neteja
Serveis informàtics.- Convenis i treballs
Organs de govern.- Dietes càrrecs electes
Serveis generals.- Dietes personal
Comunicacions.- Tranferències corrents

15.000,00
14.000,00
1.000,00
9.000,00
21.000,00

Total suplements de crèdit.................................. 175.000,00
B) Els recursos econòmics a utilitzar per a fer front a l'expedient de
referència se instrumentarà d'acord amb el que disposa article 177.4
R.D. 2/2004 de 5 de març.
I) Tranferències negatives (despesa corrent)

codi
2220
4320
2220
4400
4330

12000
12000
15001
16001
16001

detall

Minorament

Policia Local.- Retribucions Bàsiques
Serveis d'Urbanisme.- Retribucions Bàsiques
Policia Local.- Productivitat funcionaris
Serveis Públics.- SS.SS. Laboral
Parcs i Jardins.- SS.SS. Laboral

25.000,00
24.000,00
61.000,00
40.000,00
20.000,00

Total transferències negarives.............................

170.000,00

II) Majors i/o nous ingressos (corrent)
codi

detall

Increment

13000 Impost sobre activitats Econòmiques
39100 Multes
45000 Participació Fons Cooperació Local Catalunya
Total majors ingressos....................................

80.000,00
40.000,00
55.000,00
175.000,00

PROPOSTES D'URGÈNCIA.
No se n’ha presentat cap.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
• DÓNAR 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
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mena:
Decrets dictats per l’Alcalde-President:
-

Mes d’octubre: núm. 931 de data 01/10/2007 fins al núm. 1176
de data 31/10/2007.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes d’octubre: núm. 934 de data 01/10/2007 fins al núm. 1034
de data 31/10/2007.

• PRECS I PREGUNTES
Per part del Sr. Coloma en representació del Grup Municipal d’ERC es
presenta el següent prec:
“Vist que el calendari comercial obliga a tancar els diumenges de
novembre i de desembre, vist que els darrers diumenges diversos
comerços han obert. Entenen que la nostra població a augmentat el
nombre de visitants els caps de setmana de hivern , però a l’hora
s’està incomplint la llei d’horaris comercials i recollint les queixes de
comerciants rebudes al nostre grup.
Preguem facin complir el calendari comercial aprovat per aquest
ajuntament “.
Contesta el Sr. Llasera que és veritat que hi ha més visitants els caps de
setmana, per això s’han iniciat converses amb els diferents sector
econòmics i amb l’Associació de comerciants. Mentrestant es faran complir
els horaris comercials establerts.
Per part del Sr. Coloma en representació del Grup Municipal d’ERC es
presenta els següents precs:
“Preguem que l'Ajuntament tingui cura de tallar 3 exemplars d'acàcies
situats a la sortida de l'antic pàrking Pujades. L'any passat varem ser
esporgats però continuen tenint més d'un 80% de la copa assecat i
mort. Aquests arbres presenten perill de trencament i seria convenient
llur eliminació donat que es troben en una zona de pas de nens i nenes
cap a escola.”
”Preguem que l'Ajuntament tingui cura de tallar 2 exemplars de
plataners situats a la rotonda de Pujol, al costat del monument del
Rotary Club, amb perill imminent de trencament amb conseqüències
tant per a l’edifici situat al costat com per als vehicles i/o vianants que
puguin
circular
per
la
carretera
d’entrada
a
Lloret.
Fora bo que l'Ajuntament fes un control i seguiment , amb l'ajut de
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protecció civil -si calgués-,dels punts verds que poden significar perill a
la nostra població, en especial els camins de ronda.”
Contesta la Sra. Batlle als dos precs anteriors agraint les seves apreciacions
pel que respecte a la jardineria, i que evidentment tindrem en compte.
Parlant en concret dels arbres que ens comenta, farem la consulta pertinent
a l’empresa que ens assessora, perquè realitzin l’informe corresponent,
analitzant si és necessari tallar-los, tot i que considera que aquest fet
solament s’ha de donar en última instància.
Remarcar-li, però, que evidentment es fa un seguiment de l’estat de l’arbrat
viari, per veure les necessitats tant de tractament fitosanitari com de poda.
Poda que ja s’està fent en aquests moments en algunes zones de la nostra
vila.
En referència al seguiment de l’estat dels camins de ronda, li confirmo que
juntament amb la regidoria de Medi Ambient i Protecció Civil s’està fent el
seguiment sol.licitat.
En concret remarcar-li que pel que respecte al camí de ronda, passat el
castell es va col.locar, a petició de Protecció Civil, una porta per poder-la
tancar en cas de perill puntual, una altre després de Cala Trons i una
tercera passat la Dona Marinera.
Els camins de ronda requereixen d’especial dedicació, com en som
conscients des d’aquest equip de govern, ja que son uns dels nostres
atractius turístics. Per això mateix estem treballant per anar-los adequant el
millor possible respectant la natura i el medi.
Per part del Sr. Coloma en representació del Grup Municipal d’ERC es
presenta el següent prec:
“Preguem que en el pas de vianants de la carretera Avda. Vidreres
(davant del bon preu) i el pas de vianants anterior es prenguin les
mesures de seguretat pertinents per tal de minimitzar el perill que
actualment hi ha”.
Contesta la Sra. de la Torre que voldria informar-li que a data d’avui, a
l’Avinguda de Vidreres, en el tram comprés dins el barri d’El Molí i el barri
d’El Rieral hi ha tres passos de vianants elevats a més d’un quart pas de
vianants que és el que vostè en fa menció davant el Bon Preu. A més hi ha
una rotonda a l’alçada de l’Avinguda Josep Pla.
No ens consta l’existència de cap perill en el pas de vianants de l’Avinguda
de Vidreres que està degudament pintat i senyalitzat (senyalització
vertical).
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No obstant vull informar-li que a data d’avui ja consta un informe efectuat
per la Policia Local que informa favorablement sobre la substitució de
l’actual pas de vianants a la zona del Bon Preu per un pas de vianants
elevat per la qual cosa s’inclou dins de l’estudi del projecte del pla
d’accessibilitat del proper any 2008.
Per part del Sr. Amaya en nom i representació del grup municipal del PSC
presenta aquestes preguntes:
“En l’enderroc de les naus i oficines de PUJADES (terrenys a on aniria
la futura piscina municipal), sembla ser que van sortir materials
perillosos i/o contaminants.
Quin tractament se’ls hi ha donat?
S’ha contractat a alguna empresa? Si és així, quina i amb quin cost?
Si no s’ha contractat a cap empresa especialitzada, qui s’ha encarregat
i amb quin cost?
Te coneixement l’equip de govern de que sembla que han estat part
d’aquest materials en els terrenys de Can Lloranes, incomplint el que
en principi mana la normativa de tractament d’aquest materials?
Quines actuacions s’estan fent? Quin és el seu cost?.”
Contesta el Sr. Valls que quan es va fer l’enderroc va sortir material perillós
en concret amiant. Que és per això que la Junta de Govern Local en sessió
del 7 de setembre de 2007 va aprovar inicialment el projecte d’enderroc i ja
es parlava del desmuntatge de les plaques de fibrociment per una empresa
autoritzada.
Que per part del Departament d’Industria i Treball de la Generalitat,
s’aprova el pla de treball presentat per Tallers Girona SL (empresa
autoritzada,cita el número d’expedient), per procedir a desenvolupar la
tasca de desmuntatge de les plaques de fibrociment de l’esmentada obra.
Que el pressupost de l’obra d’enderroc era de 6.000€ i 5.200€ per la
retirada de la uralita existent (uns 200 metres quadrats), en els dos més
IVA. Que estan esperant certificació de l’Agència de Residus de Catalunya
sobre el fet del depòsit d’aquests residus de fibrociment.
Que aquests elements no son per tant el material que hi ha a Can Lloranes,
en aquest cas es tracta d’un abocament il.legal i estan investigant. En quan
tinguin alguna notícia els informaran.
Per part del Sr. Amaya en nom i representació del grup municipal del PSC
presenta aquestes preguntes:
“En quin estat es troba actualment el cobrament de la deute de
SOLMAR amb l’Ajuntament?
És veritat que aquesta empresa pretén vendre els terrenys? I si és així
com quedaria la situació del conveni signat i el cobrament dels milions

39

d’euros que haurien d’anar destinats a la construcció de la piscina
municipal.
Quines actuacions està realitzant, si està realitzant alguna,
l’Ajuntament i l’equip de govern per assegurar el cobrament íntegre de
les quantitats estipulades en aquest conveni signat amb SOLMAR?.”
Contesta el Sr. Valls que en data 30 d’octubre de 2007 es va notificar la
cèdula de notificació i requeriment per un import de 2 milions d’euros.
L’acusament de recepció mitjançant correu porta data de 6 de novembre del
mateix any.
El 20 de novembre va finalitzar el període de pagament al recàrrec del 10%
i al dia següent s’iniciava el període d’executiva amb 20% de recàrrec més
interessos de demora.
El 23 de novembre es sol.licita dades al Registre de la Propietat de Lloret i
el 28 del mateix mes s’acumula aquesta deute a un expedient existent, als
efectes de procedir a l’embargament d’una finca que serà enviada per
correu certificat demà al matí, amb acusament de rebut.
Respecte al tema de la possible venda ells no saben res més enllà de
l’existència d’un rètol.
Es tracta d’un complexa immobiliari i per tant es pot fer la divisió
horitzontal. La nova finca te el plus d’edificabilitat que va lligat al conveni.
Per l’executivitat s’ha de complir el conveni sigui qui sigui el titular del dret i
per tant pagar els deu milions d’euros.
Però més important que aquesta part econòmica és que la parcel.la que fa
possible l’alliberament de 38.000 metres quadrats de penya-segat, està
inscrita en el registre de la propietat de Lloret (cita les dades), a nom de
l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Això possibilita la permuta per tenir els penya-segats. D’aquesta part del
conveni ningú parla i no es fa perquè és sinònim de bona gestió i de
preservació del medi ambient.
Després de la lectura a l’apartat quart del conveni on queden clares les
condicions per poder fer l’obra i és que s’ha de fer tot el conjunt urbanístic,
s’ha de presentar una terna d’arquitectes i que no serà solar i per tant no
s’hi podran fer obres si no s’abona la quantitat abans esmentada.
Per finalitzar dir que això que ha dit al final a partir de l’aprovació del POUM
ja te caràcter normatiu, per tant ja és planificació i no conveni.
Per part del Sr. Amaya en nom i representació del grup municipal del PSC
presenta la pregunta següent:
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“Donat que al 2003 es va continuar la línia de anteriors governs,
constituint la COMISSIÓ DE FESTES, a la que el Grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya té com a representants dos dels actuals
regidors que conformen aquest plenari.
Donat que aquests dos regidors encara continuen rebent informació via
carta d’aquesta Comissió de Festes.
Atès que fa tres anys que aquesta Comissió de Festes no es reuneix, o
el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya no ha estat
informat.
Atès que aquesta Comissió entraria
participatius que té aquests Ajuntament.

dins

d’un

dels

processos

Atesa la despesa generada durant aquests tres darrers anys en tema
de festes populars, i que possiblement, si hagués estat treballat en
comissió aquestes despeses s’haguessin optimitzat, si més no les
despeses de personal, com a mínim.
El Grup Municipal Del Partit dels Socialistes de Catalunya pregunta:
Si continua la vigència d’aquesta Comissió de Festes, i si és així, per
què fa tres anys que no es reuneix, i què és el que la Regidoria de
festes té pensat fer amb aquesta Comissió”.
Contesta el Sr. Tibau dient que en primer lloc comentar que no fa tres anys
que no es fa la Comissió de Festes, i essent més concrets, les últimes dues
es van celebrar els dies 5/07/2006 i 6/09/2006 havent assistit el membre
del seu equip de govern Darwin Austrich.
Pel que fa al futur de la Comissió de Festes aquesta es va deixar de
convocar perquè no era prou operativa.
Des de l’inici de la nova legislatura i per fer que la regidoria de Festes sigui
dinàmica i mostrar que estem oberts a tothom, aprofitant les noves
tecnologies, estem creant la pàgina web de festes dins de la web de
l’Ajuntament, on hi haurà una bústia de suggeriments on tothom que vulgui
pugui fer les seves aportacions i seran ateses.
També tenim previst regular tot el tema de festes del municipi, on volem el
màxim consens possible. Per tal motiu tenim la idea de reunir-nos amb tots
els grups polítics per prendre de manera consensuada decisions sobre com
regular aspectes com despeses, horaris, calendaris, entre d’altres.
Per part del Sr. Amaya en nom i representació del grup municipal del PSC
presenta un prec:
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“Preguem que al C/ Oliva, a l’alçada de l’entrada a la oficina de
Correus es posi una banda de reducció de velocitat, ja que en aquella
alçada s’han produït problemes d’inseguretat per que hi ha qui circula
a alta velocitat.”
Continua el Sr. Amaya dient que volia fer una puntualització, i seria al
regidor de protocol si l’Alcalde ho permet. Que recomanaria el llibre “Lloret
de Qualitat” del senyor Interventor i és que s’ha tardat 7 mesos en posar el
retrat del President de la Generalitat i creu que s’ha de tenir una mica de
respecte i no posar a sota propaganda.
Contesta el Sr. Valls que això va ser un fet puntual i que el retrat del
President es va penjar tant aviat com es va rebre, i que inclús, potser, es va
reclamar.
Contesta la Sra. de la Torre que en el carrer Oliva a data d’avui hi ha
col·locades tres bandes reductores.
Dos estan instal.lades al número 8 a l’alçada del CEIP Esteve Carles i la
tercera restant, a l’alçada de la Plaça Doctor Adler (Carrer Josep Lluhí).
No ens consta que a l’alçada de l’entrada de la oficina de correus s’hagin
produït problemes de inseguretat. No obstant donada la seva petició
inclouran aquest prec a la propera Comissió de Vialitat per al seu estudi per
incloure’l en cas de que sigui necessari en el pressupost de l’any 2008. En
tot cas la seva execució es posposaria a l’estudi que en la seva reunió farà
la Comissió de Viabilitat doncs ells avaluen totes les propostes i decideixen
tenir en compte els recursos disponibles.
Finalment pren la paraula el Sr. Alcalde que convida a tothom el proper
dimecres a les 20:30 hores a la posada en marxa de les llums de Nadal.
Seguint innovant i augmentant aquesta il.luminació.
Aprofita també per felicitar a tots els Xavier i Francesc Xavier.
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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