ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 01/08
Dia: 28 de gener de 2008
Sessió: ordinària
Horari: de 20 a 02’18 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
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Eduard Coloma per haver sol.licitat una
prèvia.
Pren la paraula el Sr. Coloma dient que vol agrair al Regidor Ivan Tibau la
seva tasca i esforç com integrant de la Selecció Catalana de Hoquei i volen
fer-ho públicament destacant la seva dedicació. Confia que el fet de les
Seleccions Catalanes en poc temps sigui una cosa normal, com a qualsevol
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país.
Contesta el Sr. Tibau agraint les paraules del Sr. Coloma i desitjant també
que aquesta selecció no sigui flor d’un dia, i que en poc temps sigui una
realitat.
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (03/12/2007).
Tot seguit, s'examina l'esborrany de l'acta de la sessió anterior la qual,
trobada conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits.
2.- DESPATX ALCALDIA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple:
Despatx d’alcaldia desembre 2007
•

4 de desembre: Assistència al Consell d’Alcaldes al Consell
Comarcal de la Selva.

•

4 de desembre: Assistència a la reunió de la Direcció Operativa de
Lloret Turisme.

•

5 de desembre:
Assistència a la presentació del pla director
d’Aqualia, juntament amb altres regidors.

•

5 de desembre: Assistència a la inauguració de les noves oficines
d’Aqualia, juntament amb altres regidors.

•

5 de desembre: Assistència a l’encesa de llums de Nadal,
acompanyat dels regidors de la corporació.

•

10 de desembre: Assistència a la reunió del patronat d’Aspronis a
Blanes.

•

14 de desembre: Participació a Nova Ràdio Lloret en el programa
“Parli amb l’alcalde”.

•

17 de desembre: Assistència al dinar de les Noces d’Or dels jubilats,
juntament amb altres regidors, al restaurant El Trull.

•

17 de desembre: Participació al Canal Català de la Selva en el
programa “Parli amb l’alcalde”.

•

20 de desembre: Assistència, juntament amb altres regidors i el
gerent de Lloret Turisme, a l’entrega dels Premis de Turisme de
Catalunya.
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Despatx d’alcaldia gener 2008
•

5 de gener: Assistència, juntament amb altres regidors, a l’arribada
dels Reis d’Orient.

•

10 de gener: Inauguració de l’exposició de Guinovart, a l’Antic
Sindicat.

•

11 de gener: Signatura del conveni de la Volta Ciclista a Catalunya,
amb l’assistència d’altres regidors, a la Sala d’Actes.

•

11 de gener: Assistència delegada a la regidora M. Antònia Batlle i al
regidor Ignasi Riera, a l’entrega del certificat EMAS de Medi Ambient,
al Consell Comarcal del Baix Empordà, amb l’assistència del Hble.
Conseller Sr. Francesc Baltasar.

•

13 de gener: Participació en la XIV edició del Primer Bany de l’Any,
acte organitzat pel Club Nàutic, juntament amb altres regidors de la
corporació.

•

13 de gener: Assistència a la Festa del Traginer, a l’ermita de les
Alegries, juntament amb altres regidors de la corporació.

•

15 de gener: Assistència a la comissió de govern del Consorci Costa
Brava, a Girona.

•

15 de gener: Assistència al Consell de Direcció i Salut de la regió
Sanitària de Girona.

•

17 de gener: Participació en la tertúlia de temes comuns entre el
dos municipis, juntament amb l’alcalde de Blanes, per la Cadena Ser
de Girona.

•

21 de gener: Assistència a la reunió de treball “Ajuntament dels
Infants”, a la Sala d’Actes.

•

21 de gener: Assistència a l’Ajuntament de Tossa per a la rebuda
dels pelegrins.

•

22 de gener: Assistència, juntament amb altres regidors de la
Corporació, al consell d’administració de la ràdio, a la Sala d’Actes.

•

23 de desembre: Assistència delegada al regidor Ignasi Riera, a la
reunió dels Serveis Territorials de Girona amb el director general de
costes, Sr. Oriol Balaguer.
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3.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER A
L'EXERCICI 2008 QUE INCLOU EL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ,
EL DE L’OO.AA. SERVEIS DE COMUNICACIÓ I L'ESTAT DE PREVISIÓ
DE LLORET FUTUR, S.A.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Valls dient que la proposta
que avui es presenta a aprovació consta dels pressupostos de la pròpia
Corporació per al 2008, dels del Serveis de Comunicació i dels de Lloret
Futur SA., així com el pressupost consolidat. També comprèn les bases
d’execució, les assignacions als càrrecs electes i als grups polítics, les
retribucions i complements del personal, la modificació de plantilla, l’annex
d’inversions i un últim apartat on s’estableix l’exposició pública del
pressupost general per un termini de 15 dies, transcorregut el qual si no hi
hagués reclamació es consideraria aprovat definitivament.
Es tracta d’un pressupost equilibrat en 60.613.178,45 € i respecte als
ingressos, el Cap. I d’impostos indirectes són 15.663.100 € que representa
un increment del 7’96% respecte a l’any anterior. Els impostos indirectes
són 1.675.300 €, que suposa una disminució del 6’94% respecte a l’any
anterior, degut a què hem tingut prudència amb l’impost de construcció.
Les taxes i altres ingressos pugen un 8’07% i suposen gairebé 15 milions.
Les transferències corrents, en les que estan incloses les subvencions,
suposen 7.778.960 €, un augment del 10’90% respecte al 2007.
Els ingressos patrimonials són gairebé 6 milions d’euros i representen un
augment del 23’43%, citant després la resta dels capítols d’ingressos.
Pel que fa al capítol de les despeses, el Cap. I suposa gairebé 14 milions
d’euros, que representa respecte al 2007 un augment de 1’72%; aquest és
el capítol de personal. El Cap. II de béns corrents i serveis, és de
23.111.325 €, amb un augment respecte l’any anterior d’un 10’68%. Les
despeses financeres tenen un augment del 17’82% i d’un 10’26% les
transferències corrents. Les inversions són 14.787.693 € i les transferències
de capital 363.296 €.
Com a resultat de tot això, l’estalvi net és de 155.071 € que representa el
0’34% sobre el pressupost corrent.
Pel que fa a l’endeutament, aquest se situa en el 62’11% a l’inici del 2008,
que és lleugerament inferior al de 2006, situant-se al final d’aquest any
2008 en el 71’08%.
Per la seva part, la càrrega financera se situa en l’11’79% sobre el
pressupost corrent.
Seguidament, fa un breu repàs de les inversions que consten als capítols VI
i VII de les despeses.
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El pressupost de la ràdio està quadrat en 368.740 € i en el de Lloret Futur
l’estat de previsió és d’1.400.000 €
L’estat consolidat del pressupost general és de 60.808.918,45 €.
Seguidament, fa una breu referència a la modificació de la plantilla,
explicant que hi ha un augment de 14 places, de les quals 10 són d’agents
de la policia local. Fa referència també a l’oferta pública. I finalitza dient que
és un pressupost equilibrat, tenint en compte tant a les persones com al
territori. Així mateix, és un pressupost dinàmic, doncs atén temes tant
diferents com turisme, cultura, esports, educatiu, sanitari, associatiu,
seguretat, prevenció, essent, a més, sostenible i solidari.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Coloma dient, en primer lloc, que voldria
fer referència al nostre posicionament davant aquests pressupostos, ja que
entenem que un dels objectius del nostre grup és intentar treballar per la
població amb l’assolíem del nostre programa electoral. Sabem que és difícil
des de l’oposició influir en el criteri de l’equip de govern i menys quant hi ha
una majoria absoluta com la que tenim a la nostre població, per això
creiem que el gest d’aquest equip de govern en escoltar les prioritats dels
diferents grups han trobat la resposta en les esmenes presentades i que el
nostre grup ha treballat per prioritzar i fer realitzable aquestes aportacions,
presentant amb prudència i responsabilitat unes inversions que entenem
assumibles per l’equip de govern.
Aquest pressupost en el que majoritàriament estem d’acord en el capítol de
inversions i que en algunes partides de despesa discrepen, i ens preocupa
el capítol II de despesa corrent ja que entenen que s’ha de donar serveis a
la població. També hem de començar a minimitzar partides de manteniment
i lloguers de diferents locals municipals.
L’any passat varem donar el vot positiu als passats pressupostos amb la
incorporació de una esmena per tirar endavant el pla especial del nucli
antic. Aquest objectiu es veu realitzat en aquests pressupostos en la partida
de inversions amb un pressupost de 285.962 euros. Aquest estudi permet
tenir les bases per realitzar el pla de millora urbana i social del nucli antic.
Dins de les inversions està en la nostra prioritat:
- Col·laboració amb les diferents urbanitzacions per millorar la qualitat
dels serveis bàsics
- El pla d’accessibilitat
- L’ampliació de les pistes d’atletisme
- Reemissor de TV digital a la zona de Canyelles, una de les queixes
presentades en aquest Ple
- Parc urbà Turo d’en Buc i Can Ribalaigua
- Construcció del teatre
- Manteniment i equipament de les diferents escoles
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Tot seguit, dóna lectura a la següent esmena
general per l’exercici 2008.

al projecte de pressupost

“Capítol 6 de inversions.
Incorporació de noves inversions:
59. Comunicacions. Instal.lació xarxa wi-fi al municipi primera fase
(urbanitzacions i/o llocs on no hi ha connexió telefònica)
Import: 150.000€ finançament a dos anys..................a crèdit
60. Serveis d’urbanisme. Projecte i construcció centre cívic barri el
Moli
Import: 150.000€ finançament a dos anys..................a crèdit
61. Cultura. Estudi model de implantació de l’escola de musica.
Import: 30.000€ finançament........................ a crèdit.”
Continua, donant una explicació a cadascuna de les 3 noves inversions
presentades.
Així, la primera, és la instal.lació de la primera fase de la xarxa wi-fi. Volem
apropar les noves tecnologies a la població i al nostre visitant, entenem
que la instal·lació de la xarxa sense fils aportarà serveis de Internet a llocs
on no arribava així com serveis per el mateix consistori (control de la
circulació, més serveis turístics, millora serveis de seguretat, etc.), per un
cost de 150.000 €.
També volen la construcció del Centre Cívic al barri del Moli, Can Ribalaigua
i Mas Vilà, per un import de 150.000 €. Un dels objectis d’Esquerra és dotar
de serveis a les diferents associacions de barris i potenciar l’espai que
disposen no només per fer reunions, sinó com a punt de trobada dels veïns
per treballar la cohesió socials dels diferents barris.
Per últim, volen que es faci un estudi sobre el model d’escola de música.
Lloret de Mar necessita donar sortida cultural i educativa als joves, per això
creiem que dotar la nostra població amb una escola de musica és un pas
més cap a la diversificació educativa que poden trobar a la nostre població.
Però entenem que hem de estudiar els diferents models de gestió i de
abastament de l’escola abans de implantar-la, ja que d’aquesta manera
podrem encertar amb el model més adient per la nostre població.
Intervé, a continuació, el Sr. Teixidor dient que l’acte d’aprovació, prèvia
discussió i negociació del pressupost, és un dels fets més destacats de l’any
polític.

6

De ben segur que tots tenim voluntat de voler el millor per a Lloret. Gastar
el menys possible i fer el màxim d’activitats, donant els millors serveis als
ciutadans i fer les inversions més adients per al nostre poble.
Però estarem d’acord que un pressupost no deixa del tot content a ningú, ni
als que l’han elaborat, ni als que –en teoria- l’hem de criticar. Però també
és cert que mai és dolent del tot.
Perquè de fet, un pressupost, és una voluntat de fer determinades
actuacions partint d’una base econòmica, que es va iniciar amb l’aprovació
de les ordenances fiscals. A més, un pressupost és un element viu dintre de
l’administració, ja que al llarg de l’any es modificarà en diferents ocasions
amb tota normalitat.
No qualificarem aquests pressupostos amb cap dels adjectius habituals: “de
contenció”, “expansiu”, “moderat”, etc. Però si que volen fer un anàlisis i
comentar determinades partides i inversions, abans de explicar les seves
esmenes.
Donat que el Sr. Valls ja ha fet esment dels ingressos i de les despeses, ell
se centrarà en algunes d’aquestes últimes.
El capítol de personal està a prop dels 14 milions contra els 12.720.000
inicials del 2007. Hi ha previst la creació de 10 places per la policia local i 4
places més, així com la provisió de les places vacants i la reclassificació
aprovada fa poc per aquest Ple.
Una partida que considera massa elevada és la de lloguer de locals, que
suposa 184.000 €, dels quals 98.500 corresponen a lloguer d’instal.lacions
que en el seu dia estaran en el nou edifici sociocultural. Hem d’aconseguir
que aquest edifici es faci el més aviat possible, perquè això ens fa gastar en
lloguers molts diners.
La partida de conservació i manteniment, que puja a 1.329.000 € i que és
gairebé el que s’havia gastat ja el mes de juny de l’any passat, és gairebé
una partida fictícia, doncs sempre constitueix una gran incògnita.
També augmenta molt la partida de promoció econòmica, que passa de
160.000 a 425.000 €, suposa que perquè està incorporat a aquesta els
rallis. Tot i que es minora la partida d’activitats de turisme, continua sent
elevada la partida de promoció econòmica.
Respecte a les llums de Nadal, si bé ja tractarà el tema més endavant quan
parli d’inversions, ha de dir que en instal.lació i manteniment hi ha previstos
120.000 €.
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Aquest any l’aportació a Lloret Turisme és de 1.350.000 €, mentre que l’any
2004 era de 600.000 €, i d’1.200.000 l’any 2007. Són molts diners que el
seu grup fiscalitzarà com i en què es gasten.
A aquesta quantitat s’haurien d’afegir les despeses d’activitats i el personal,
que es paguen directament del pressupost municipal, amb la qual cosa
l’aportació total és d’1.627.000 €. Potser es nota que hi ha un nou regidor.
Entrant en les inversions, es destinen 258.000 € en la nova sèu de la UEC,
que considera molt necessària. L’adquisició de terrenys queda compensada
amb la venda de patrimoni municipal. Li fa especial il.lusió les inversions del
Turó d’en Buc i de Can Ribalaigua, i confia que aviat estiguin realitzades.
Han vist que la partida de platges s’ha minorat respecte l’any passat i es
pressuposten 370.000 € per a la rotonda de davant del Casino-Can Xardó.
Pensen que aquesta l’hauria de pagar el Casino, per la qual cosa haurien de
fer el corresponent conveni, si bé dubta que es pugui fer aquest any.
Com ja ha dit abans, reprèn el tema dels llums de Nadal, doncs hi ha
149.000 € d’inversió, la meitat de les quals les posa l’Associació de
Comerciants. Però d’aquesta inversió 68.000 €, més de la meitat, es
destinen a la Plaça Piferrer, en la que aquest any hi havia un arbre molt
lluït. Què faran ara?.
En definitiva, creu que es destinen massa diners als llums perquè a la
partida d’inversions s’ha de sumar l’abans citada de col.locació i retirada, i
malgrat això hi ha barris que no les tenen. Pensa que és una partida amb la
que hem de tenir cura.
Hi ha previst un reemissor de televisió digital a Canyelles, suposa que
continuaran per altres llocs, perquè així tot el poble pugui veure bé la
televisió. Per això, es va fer un estudi l’any 2006.
Les inversions més grans van a Cultura, als dos edificis ja començats del
teatre i sociocultural, als quals s’ha d’afegir Can Xardó, i entre tots sumen
per a 2008 un total de 3.072.000 €, és a dir, més de 5.000 milions de les
antigues pessetes.
Tots recordem que en paraules de l’alcalde, els dos pilars de Lloret són la
cultura i l’esport. Doncs bé, en aquests pressupostos un pilar ha caigut, el
pilar de l’esport ha caigut, i ho diu amb molta pena. Només s’inverteixen
235.000 € a l’ampliació de les pistes d’atletisme, que és un plurianual de la
legislatura anterior.
La diferència entre ambdues quantitats és la de 13 a 1, la mateixa que
l’equip de govern respecte a aquest grup municipal.
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No vol pensar que l’equip de govern ha abandonat les inversions esportives,
però varen començar eliminant la partida per arranjar la teulada del pavelló
vell, i solament es manté el plurianual de les pistes d’atletisme. Per a la
piscina municipal no hi ha cap euro, i evidentment aquest és un tema que
personal i políticament li sap greu, i que evidentment no oblidarà. El
projecte executiu fa mesos que està a les lleixes de l’Ajuntament.
Tot i que no són els nostres pressupostos i donat que varen aprovar les
ordenances fiscals, hem volgut presentar esmenes per tenir l’oportunitat
d’incloure aportacions del nostre grup a aquests pressupostos.
A l’igual que el Sr. Coloma, són esmenes modestes que creu que són
perfectament assumibles, i que són les següents:
Primera esmena:
“Proposem la construcció d’una pista poliesportiva coberta al pati del
col.legi Angels Alemany, segons pressupostos adjunts.
Import coberta ................................
138.187,62 euros
Import terra de pista poliesportiva ....
31.290,79 euros”
Segona esmena:
“Proposem la compra de material per esdeveniments: 10 lavabos
químics segons pressupost adjunt, amb càrrec a la partida
4400.62300 Medi ambient – Adquisició material:
Cost 10 cabines lavabos model Mar ............ 14.460,52 euros”
Tercera esmena:
“Proposem invertir en la compra del següent material segons
pressupostos adjunts: un generador de 135 kvar. I una tarima
desmuntable de 80 m2, amb càrrec a la partida 4400.62300 Serveis
públics – Útils i eines:
Cost d’inversió ....................................
36.745,49 euros”
Quarta esmena:
“Proposem incrementar la partida referent a la font del Passeig de
Cúllar, inclosa al codi 24, partida 433.61101 Parcs i jardins –
Reformes i millores.
Import increment ..............................
6.000 euros”
Cinquena esmena:
“Proposem l’adequació i millora del local de propietat municipal al
Carrer Felicià Serra i Mont, 11 (anterior oficina del Servei d’Aigües)
per a la seva utilització com espai polivalent per diferents
associacions, així com diferents locals destinats a associacions i
entitats locals, amb càrrec a la partida 1210.63200 Serveis Generals:
Cost de la inversió ............................
10.000 euros”
Sisena esmena:
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“Proposem la construcció d’un “espai de trobada” – centre cívic al
Barri del Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua:
Cost de la inversió ...............................
150.000 euros”
Seguidament, pren la paraula el Sr. Garcia dient que, evidentment, aquests
no són els seus pressupostos i que cal tenir en compte que els pressupostos
no són purament economicistes sinó que expressen numèricament una
voluntat política.
El seu objectiu és facilitar la cohesió social, i és per això que han presentat
quatre esmenes.
Les dues primeres es refereixen a la necessitat de la construcció d’una nova
llar d’infants municipal, que es va fer palès el curs passat, quan 76 famílies
de Lloret de Mar no van obtenir plaça per als seus fills i filles, i van mostrar
la seva disconformitat i protesta amb manifestacions al carrer, la qual cosa
va ser recollida per als mitjans de comunicació.
Qui va poder fer l’esforç econòmic, va acudir a les llars d’infants privades, i
les famílies que no van poder fer aquest esforç van haver de cercar altres
solucions, com familiars, etc.
Nosaltres, des d’ICV-EUIA, ja varem manifestar que, si el curs passat
mancaven aquestes places, el curs vinent serien moltes més, donat el
creixement real i previst de la població. Per això presentem aquestes
esmenes a la consideració del Plenari.
“Preveure en l’apartat d’inversions una quantitat de 1.200.000 € per
a la construcció d’una llar d’infants municipal amb capacitat per a 100
nens i nenes.
El finançament d’aquesta obra s’obtindria amb un 40% a través d’una
subvenció de la Generalitat de Catalunya, i la resta de la inversió
mitjançant crèdit.”
“Crear una nova partida pressupostària amb la quantitat de 45.800 €
per destinar-la a l’adquisició de mobiliari i complements per a la nova
llar d’infants municipal.”
També des d’ICV-EUIA volen iniciar el programa de gratuïtat de llibres de
text a tots els cursos d’ensenyament obligatori, tant en els centres públics
com en el concertat, seguint la línia de diferents ajuntaments de Catalunya.
El nostre objectiu és que, al finalitzar aquesta legislatura, l’Ajuntament
subvencioni la compra de llibres de text en educació obligatòria.
Lògicament, no parlem d’una quantitat total, ja que els pares aportarien un
percentatge que es podria establir en el 30% i en el cost total dels llibres si
no es retornen en bon estat, cosa que fomentaria la cura del material.

10

Òbviament, caldria el servei d’un funcionari municipal per aquesta tasca de
revisió de llibres, però una vegada coberta la roda dels cursos i mantenint el
percentatge d’aportació dels pares i mares, l’Ajuntament podria obtenir
beneficis. Per als pares i mares no és el mateix pagar per als llibres 90 que
300 euros de mitjana.
“Ampliar la partida econòmica 4200.2260 “Ensenyament.- Activitats
diverses” de 16.000 a 334.000 €, amb la finalitat d’inciar el programa
de gratuïtat de llibres de text en l’ensenyament obligatori.
Aquesta quantitat s’obtindria de la partida pressupostària 5110.61100
”Vies públiques.- Rotonda Avda. Tossa i Parc Can Xardó.”
Finalment, en el contracte de concessió del servei de bar del Casal del
Jubilat, es contempla el descans setmanal i sempre ha estat així, i és
evident que nosaltres hi estem d’acord.
Però, malgrat aquesta condició, el casal del jubilat obria els dilluns per la
tarda, i des d’ICV-EUIA volen que es continuï obrint els dilluns per la tarda.
Per això, presentem la següent esmena als pressupostos per cobrir aquesta
despesa.
“Afegir a la partida 1210.22701 “Serveis generals.- Contracte
vigilància”, la quantitat de 7.000 € per poder obrir el Casal dels
Jubilats els dilluns a la tarda.
Aquesta quantitat s’obtindria de la partida pressupostària 5110.61100
”Vies públiques.- Rotonda Avda. Tossa i Parc Can Xardó.”
Intervé, tot seguit, el Sr. Ontañón dient que està sorprès positivament
perquè altres anys sempre hi ha la pugna govern-oposició i aquest any les
postures són molt més constructives, sobretot les dels Srs. Coloma i
Teixidor, però fins i tot les presentades pel Sr. Garcia tenen també un to
constructiu.
Els que han estat o estem en equips de govern, sabem que els ingressos no
es poden estirar i que, per tant, no caben totes les despeses ni les
inversions que es volen fer. Per això, per responsabilitat, accepten –malgrat
que no de bon grat- que algunes de les propostes que presenten quedin en
el caixó per propers pressupostos.
El nostre grup sempre ha estat conscient, i és per això que a vegades fins i
tot estant a l’oposició, han salvat els pressupostos.
Evidentment, com en tots els pressupostos, s’ha prioritzat i respecte a les
seves partides s’ha hagut de retallar la inversió prevista per a platges.
Confien que sigui suficient i, si no, s’haurà de modificar.
Com ja han dit, han hagut de renunciar a propostes perquè havia altres
necessitats i perquè, per complir els programes, es té tota la legislatura.
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En el cas de Lloret cal buscar l’equilibri necessari entre les necessitats
pròpies, dels veïns, i dels nostres visitants. Lloret depèn del turisme i
malgrat que alguns no ho volen entendre, avui per avui no tenim una altra
alternativa.
Per tant, tots els grups polítics han d’entendre que els pressupostos de
Lloret han d’estar impregnats de l’esperit de la qualitat turística si volem
competir en un mon tan difícil com el turístic. Per tant, hem de fer-los
pensant en els nostres veïns però també en els visitants.
Ja sabem que és difícil que les administracions superiors entenguin la
importància del turisme i els problemes que tenim els municipis turístics.
El grup municipal de PP va ser el primer de presentar una moció en aquest
sentit en el nostre municipi. Es un problema endèmic que es reconegui el
valor econòmic del turisme però sense tenir un pes polític.
Evidentment, aquests pressupostos, com tots, són millorables però ells
votaran a favor.
Per finalitzar, vol dir que per a un consens futur voldria que quan es facin
propostes que per qüestions econòmiques no es puguin acceptar en els
pressupostos actuals, es puguin tenir en compte en pressupostos propers.
A continuació, pren la paraula el Sr. Elorza dient que fer uns pressupostos
és complicat, i potser més si són per a Lloret. Evidentment, aquest
pressupost no és el seu.
Tenen certs dubtes sobre algunes de les inversions. Així, amb el núm. 18
d’adquisició de terrenys, tenen dubtes sobre a què es destinarà la partida, i
es pregunten si és el resultat de la sentència sobre Can Pujades.
Pel que fa a la núm. 28 referent als llums de Nadal, sembla que es refereix
a adquisició i no han trobat la partida on es tingui previst el cost de la seva
retirada. Sobre aquest tema, creu que potser el cost previst és excessiu i
s’hauria de tenir cura.
Respecte a la núm. 29 de serveis públics, sembla que és per compra d’eines
i pregunta si és per reposar les que es van sostreure. Sobre aquest tema,
ha de dir que aquest magatzem sempre es troba obert i això ocasiona
problemes com els que hem tingut últimament.
La inversió núm. 53 es refereix a aparcaments de superfície, però entén que
és pels ja existents. No se’n preveuen de nous i això produeix un dèficit
donat que han desaparegut places d’autobusos i no es cobreixen aquestes
pèrdues.
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Referint-se al tema de les platges, primerament felicitar-los per als premis
obtinguts, però serà difícil de tornar a tenir-los donat que els diners que es
dediquen al seu manteniment han baixat.
En definitiva, les partides d’inversions estan poc especificades i no en
troben cap per a la piscina, i això creu que mereix una explicació. En moltes
partides d’inversió no existeix justificació, i per tant ells no poden saber a
què es refereixen. Suposa que li diran que sempre és així i, en tot cas, està
clar que hem de millorar. S’han d’especificar molt més perquè tots puguem
saber de què estem parlant i potser arribar a les mateixes conclusions.
Continua dient que ara passarà a explicar les dues esmenes que presenta.
Vol deixar clar que no és la seva feina fer un nou pressupost, però pensen
que les esmenes que presenten són constructives i es poden assumir.
La primera diu així:
“Capítol 6. Inversions.
Incorporació de noves inversions:
59. Serveis d’urbanisme. Projecte i construcció centre cívic per als
barris el Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua.
Cost d’inversió ................................ 150.000 €, a crèdit.”
La segona és del tenor següent:
“Capítol 6. Inversions.
Incorporació de noves inversions:
60. Sanitat. Projecte per un nou socio-sanitari amb un mínim de 500
places.
Cost d’inversió ................................ 40.000 €, a crèdit.”
La raó de presentar aquesta segona és perquè entenen que és necessari un
estudi, ja que és una necessitat prioritària i la societat ens reclama un nou
sociosanitari. Repeteix que ambdues són assumibles.
També vol dir que potser la nova caserna de la policia local podria anar al
costat dels Bombers, i es refereix, també, a la rotonda de l’avinguda de
Vidreres. Altres temes en les que incidirien seria en la mobilitat, en la
reforma del pavelló vell, o en posar un viver municipal de plantes, però com
ja ha dit abans, no els toca a ells fer un nou pressupost, no és la seva
responsabilitat.
Per això, i perquè com ja ha dit abans les partides, sobretot d’inversió, no
donen prou informació, per coherència s’abstindran.
Contesta el Sr. Valls agraint el to de les intervencions així com la
presentació d’esmenes.
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Intentarà contestar totes les intervencions.
Tant ERC com el GRILL s’han referit als lloguers que paguem per diverses
instal.lacions. A nosaltres també ens preocupa el retard de l’obra del
sociocultural. El termini proposat per l’empresa era més curt del previst en
el projecte, i malgrat el retard estem intentant avançar.
En aquest tema, davant els dubtes, s’ha prioritzat la seguretat i com a
resultat dels nous estudis, s’han realitzat tant els pilots com la llosa. Ara
això ja ha finalitzat i es continuarà treballant en mina.
El pressupost de despeses es fa en base zero i, per tant, les partides de
conservació i manteniment són un tant aleatòries, ja que són difícilment
previsibles.
Pel que fa als llums de Nadal tots les han reclamat i continuen reclamant
més per als barris. Ha de dir que dintre les despeses, en la partida de
manteniment, està previst tant posar-les com treure-les.
Ja els sembla bé que es vulgui fiscalitzar Lloret Turisme i la nostra voluntat
és incrementar les aportacions, ja que el turisme és tot per a Lloret.
No sempre cada any s’ha d’invertir en platges, i el que si que s’ha de fer és
mantenir-les. Tots hem hagut que rebaixar partides. Està prevista la
rotonda a l’alçada del nou casino per a l’accés al teatre, i també un altre a
l’alçada de l’Hotel Eugènia que serà per l’accés al casino. Aquesta està
pendent d’un proper conveni amb l’empresa del casino per al seu
finançament.
Pel que fa al reemissor de Canyelles, el que es fa és actualitzar l’estudi que
ja estava fet.
I no està d’acord en el que s’ha dit sobre la piscina, perquè si bé és cert que
no hi ha partida específica prevista, sí que hi ha crèdit disponible de
diferents partides (el saldo disponible de 1.178.000 € d’adquisició de
terrenys de la zona esportiva; el més de milió i mig d’euros de la venda del
proindivís; i el crèdit disponible sobrant dels 2.000.000 del conveni de
Solmar), el que dóna més de 3 milions per aquest tema. La piscina és una
promesa electoral des d’abans de l’any 1995 i mai com ara ha estat tan a
prop. En un termini prudencial es portarà al plenari el plec de condicions.
Respecte a les propostes d’ICV-EUIA, la nova llar d’infants suposaria uns
800.000 € i s’hauria de saber si es tindrà o no concessió. Nosaltres ens
varem comprometre a fer-ne una la legislatura passada i es va fer, i
enguany el compromís és fer-ne una altra. Aquesta és la nostra voluntat.
Santa Coloma de Gramanet, una població amb molts més habitants que
nosaltres, sols té dues llars d’infants municipals.
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Pel que fa al programa de llibres gratuïts, no es pot fer donat que el Sr.
Garcia proposa que es faci a crèdit, i no es pot disposar de crèdit per
despesa corrent. Per tant, hauria de fer-se amb estalvi i no n’hi ha, la qual
cosa generaria un dèficit al voltant de 200.000 €, i no es pot fer.
Igual hem de dir en el tema de l’obertura els dilluns del Casal dels Jubilats,
per la mateixa raó esmentada en l’esmena anterior. Quant al tema de les
llars d’infants, potser el debat és si han de ser totes públiques o no.
Referent al PSC-PM, la seva postura és lògica ja que volen ser alternativa de
govern. Nosaltres hem tingut la ma estesa però lamentablement vostès no
ho han aprofitat. De totes maneres, cadascú escull la seva estratègia.
Hem tingut moltes reunions sobre Can Pujades, i finalment no varem tenir
més remei que anar a l’expropiació forçosa. Hem recorregut la valoració que
s’ha fet perquè pensem que es peritatge no és correcte (fa una petita
explicació del recurs presentat).
Es veritat que s’han perdut places d’aparcament d’autocars, i s’intentarà
pal·liar amb l’esplanada de l’oficina de turisme, la plaça de braus, i estant
treballant en altres indrets.
El tema de les memòries valorades ja és típic d’aquest debat. Una memòria
valorada significa una partida amb un preu alçat i això es fa tots els anys.
Pel que fa a les inversions en aigües, aquestes segueixen el pla director
recentment aprovat i es preveu invertir 1.300.000 € en diferents projectes.
Pel que fa a la petició d’un estudi per la posterior instal.lació d’un nou sociosanitari, dir-los que l’estudi ja està fet i no per part de l’Ajuntament sinó per
la Generalitat de Catalunya, i ens va estar entregat el 17/12/2007. Per tant,
ja estem posats en aquesta tasca i és pel que els demanen que retirin
l’esmena.
Finalitza dient que respecte al robatori hagut al magatzem dels serveis
públics de l’Ajuntament, ja s’ha recuperat el 80% del que es va sostreure, i
a més ja s’han col.locat alarmes.
Intervé novament el Sr. Coloma dient que el tema de les memòries
valorades ja és un tema recurrent i que s’hauria de millorar. Referent a la
partida d’inversions número 52 sobre adquisició de vehicle, es parla de
4.000 € i sembla que són per accessoris, però no queda clar de quins
accessoris es tracta. En quant a l’edifici sociocultural pregunta si l’augment
de 480.000 € ha estat per motius de seguretat.
Està clar que tots els pressupostos tenen una intencionalitat i nosaltres
incidim en ells en unes idees clares.
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Pel que fa a les esmenes presentades per els altres grups, respecte a les
presentades per ICV-EUIA les referents a les llars d’infants s’abstindran,
degut a que si be estan d’acord en que es necessiten no queda clar el seu
finançament. La dels llibres entén que ja estan treballant en aquest tema
les Ampes i les altres administracions i si bé estan d’acord amb la filosofia
no així amb el plantejament, per això aquesta i per els mateixos motius la
relativa al Casal de Jubilats no les recolzaran.
A les presentades per el GRILL votaran a favor totes elles algunes
coincideixin amb les presentades per ells i altres han estat objecte també de
precs per la seva part.
Respecte a les presentades per el PSC la primera és igual que a la
presentada per ells i en quant a la segona ja s’ha dit que l’estudi està fet.
A part de les inversions aquest pressupost puja un 8,51% respecte l’any
anterior, i en el capítol de personal l’increment és del 9,72% que representa
el 30,7% de les despeses ordinàries.
Per la seva part el capítol II,de despeses de manteniment puja un 10,68% i
representa un 50,83%.
Les retribucions dels funcionaris pugen un 1.143.605 € dels quals 575.684 €
són per la policia que augmenta en 10 agents amb un increment del 23% i
que significa el 50% de l’augment del capítol I .
El personal laboral te un petit augment i disminueix les gratificacions en uns
224.065 euros suposa que per compensar.
Per tant queda poc marge per incrementar la despesa. Per això i tenint en
compte amb dues inversions importants, teatre i centre sociocultural que
representen 15 milions d’euros (sobre 23), queda hipotecat fer altres grans
inversions.
En conseqüència valorem positius aquests pressupostos tot i discrepar en
certs aspectes del corrent. Per això si accepten , com així ens han
comunicat, les nostres esmenes , el nostre vot a aquest pressupost, que no
deixar de ser una intencionalitat de fer coses aquest any , com qualsevol
pressupost,seran positius.
Esperen compleixin amb les inversions que aporta ERC i s’entengui aquest
vot afirmatiu als pressupost, no com un xec en blanc a la gestió. Que ens
tindran al seu costat per tirar endavant aquells projectes que no son tant de
colors politics sinó que son de la població i que fiscalitzaran la seva gestió.
Confia en que igual que l’equip de govern ens demana col.laboració també
ells els tinguin en compte i els deixin participar en els temes importants.
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Novament pren la paraula el Sr. Teixidor dient que aquests són els
pressupostos dels agraïments i del fair-play.
Ja sabem que l’obra del sociocultural és complicada però hem de fer tot el
possible perquè no s’endarrereixi.
Respecte a les llums de Nadal s’han posat en alguns carrers (els cita), que
no corresponen a barris en sentit estricte i en canvi hi ha algun barri que
s’ha quedat sense elles. Per cert, hi ha una inversió de 68.000€ per a la
plaça Piferrer quan ja aquest any ha hagut un arbre molt maco.
Ha entès que s’està negociant un conveni per el finançament de la rotonda
de la carretera de Tossa , voldria que l’hi confirmessin aquest tema.
Pel que fa a la piscina el Sr. Valls ha fet un ball de números i s’ha referit a
restes de diferents partides, però la realitat és que no hi ha una partida
nova. El plec fa temps que està molt treballat i suposa que el tema està en
el finançament d’aquesta obra.
Evidentment les inversions les prioritza l’equip de govern que son els que
tenen a més el suport dels tècnics i perquè han estat els que han tingut
més vots. Per la seva part si s’accepten les seves esmenes ells votaran
favorablement.
Fa la seva segona intervenció el Sr. Garcia dient que no li val la comparació
feta pel Sr. Valls de Santa Coloma de Gramanet. Més a prop, a Blanes, hi ha
tres llars d’infants municipals mentre que a Lloret solament hi ha dues de
públiques. Em diu el Sr. Valls que hem de cobrar la subvenció abans de fer
l’obra, ho han fet així amb els Pops?.
Que ell no és un tècnic sinó un polític i que per tant no admet una crítica
tècnica sinó en tot cas una crítica política. Com a conseqüència d’això, que
el Sr. Valls sigui més seriós, es deixi de floritures i digui perquè no recolzen
una nova llar d’infants. El que és clar és que hi ha dèficit de places
públiques i per això varen haver manifestacions l’any passat.
Si parlem d’inversions entenc que la rotonda d’accés al teatre per Can
Xardó és la menys important i vol dir al Sr Valls que deixi la seva arrogància
i que no s’excusi en temes tècnics i li contesti en termes polítics.
Respecte a les esmenes dels altres grups votarà a favor d’elles.
També intervé novament el Sr Elorza dient que dona per aclarit el tema de
la retirada de les llums.
Repeteix que sobre les inversions no tenen prou informació i que per tant
no saben de que es tracten realment.

17

Discrepa en el que ha dit el Sr Valls sobre voluntat de participació, doncs
ells també l’han tingut i la prova és que han presentat esmenes.
Entenc que no es pugui assumir aquest any el realitzar el sociosanitari
perquè hi ha inversions molt diferents però agrairia sigui recollida en el
futur.
També un tema que s’ha d’afrontar el més aviat possible és el vial de
sortida dels barris de la part nord de Lloret.
Pel que fa a la mobilitat li han comentat que algunes de les bandes
reductores poden perjudicar als passatgers de darrera i per tant demana
que es corregeixin.
Estan d’acord, donant la informació que se’ls hi ha donat, de retirar
l’esmena de l’estudi d’un nou sociosanitari però demana que a la propera
reunió sobre aquest tema de la comissió de seguiment del sociosanitari
actual se’ls hi expliqui i així puguin participar en una qüestió que els sembla
molt important.
Estan contents amb la creació de 10 noves places d’agents de la policia
local, i pensa que també s’haurien d’augmentar les places de protecció civil
doncs també és molt important.
Ja sabem que no es pot arribar a tot però com ja ha dit abans no és el seu
pressupost per tant s’abstindran i fiscalitzaran la seva gestió.
Referint-se a les esmenes presentades per els altres grups polítics i en
relació al wi-fi estan a favor i potser s’hauria d’ estendre.
Evidentment recolzaran la del centre cívic perquè coincideix amb la
presentada per ells i els sembla correcte l’acord arribat amb l’associació de
veïns, sempre que sigui temporal i després s’ampliïn en la forma que les
necessitats ho exigeixin.
També estan d’acord en que es faci un estudi per poder fer una escola de
música si bé s’hauria d’estendre a totes les arts.
Respecte a les presentades per ICV-EUIA si bé estan d’acord amb la
necessitat de la llar d’infants, també és cert que no és una obligació legal i
confia en que es farà una altre al llarg de la legislatura (com més aviat
possible). Per altra part, és cert que no es pot tenir aturat el crèdit. Estan
d’acord en el fons respecte a la gratuïtat dels llibres però pensa que
tècnicament no s’ha presentat bé el mateix que l’altre esmena, si bé creu
que no seria complicat buscar altres solucions.
Estan d’acord amb totes les presentades per el GRILL si be respecte al
cobriment de la pista ha de dir s’hauria d’arranjar abans el problema de la
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pista de basquet al costat del poliesportiu d’El Molí doncs els seus usuaris es
queixen de fred.
Finalitza dient que no és la seva responsabilitat aprovar aquest pressupost
sinó de l’equip de govern.
Contesta de nou el Sr. Valls dient que suposa que el tema del manteniment
de les llums de Nadal ha quedat clar i que la voluntat de participació ha
estat amb els grups que han volgut negociar les seves esmenes.
Respecte al sociocultural el augment del preu ha estat degut al
dimensionament del pilotatge i això per motius de seguretat principalment.
Voldria matissar el que s’ha dit del capítol II ja que és cert que ha
augmentat però també ha augmentat la població i per tant tots els serveis.
El tema de les llums de Nadal es tira endavant mitjançant convenis amb
l’associació de comerciants i ells son els que escullen les zones, tenint en
compte el comerç principalment, amb el compromís que es vagi ampliant
cada any poc a poc.
El tema del finançament de la piscina és evident que té a veure amb el
conveni de Solmar i s’està en el procés de fer-ho complir però sense oblidar
que el més important i que això ja s’ha aconseguit, és la zona verda de
35.000 metres quadrats de Fenals Santa Clotilde. S’està seguint el procés
per fer complir el conveni, i no es poden separar les coses, van totes juntes,
com molt bé sap el Sr. Teixidor.
Pel que fa al Sr. Garcia, dir-li que no demani serietat. Ell és seriós quan
parla d’això. Ja sap que el Sr. Garcia no és tècnic, ni ell tampoc, però és el
regidor d’hisenda i ha de quadrar els nombres.
Vostè intenta fer un finançament que no és possible i no s’ha d’enfadar
perquè li digui, perquè ell solament és el missatger. No li digui que és
arrogant, perquè amb ell no ho ha estat mai. Sempre l’ha atès i continuarà
fent-ho. Una altra cosa és que el Sr. Garcia vulgui prioritzar la llar d’infants
en relació al teatre. Nosaltres també, i per això aquest equip de govern ja
n’ha inaugurat una i en aquesta legislatura en farà una altra, i pensa que
això és una resposta política i no tècnica. No ha dit que primer s’hagi de
cobrar sinó tenir el compromís de la conselleria. Respecte a Blanes, sí que
te tres llars, però amb menys places públiques que les de Lloret.
Finalitza convidant al Sr Garcia a recuperar el to que te en la intimitat i no
el que a vegades utilitza en aquest ple.
Finalment intervé el Sr Alcalde agraint primerament l¡’esforç de tots els
grups municipals per presentar esmenes. Personalment està content de que
s’hagin pogut recollir esmenes de gairebé tots els grups.
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En la primera reunió que va tenir el grup municipal de CIU el total
d’inversions era de 27.000.000€, finalment ha quedat en 15.000.000€, és a
dir, també nosaltres hem tingut que retirar temes i prioritzar.
Hem de tenir en compte també que el moment actual és d’incertesa
econòmica i que si be és cert que encara tenim marge en el tema de
l’endeutament, també hem de tenir en compte que per aquesta incertesa
econòmica no sabem com aniran els ingressos. De totes maneres preveient
la situació hem reduït la partida d’ingressos per l’impost de construcció.
Tal i com varen dir hem tingut reunions amb gairebé tots els grups
municipals i com ja hem dit no es pot assumir tot malgrat que volguéssim.
El denominador comú d’aquest pressupost és que contempla dos vessants:
la social i la turística.
Els projectes de qualsevol municipi es basen en el finançament dels
recursos propis, dels crèdits i del finançament extern. Aquest equip de
govern porta invertit des del 2003 la quantitat de 57.000.000 €, amb una
despesa corrent de 97.000.000 €.
Les inversions s’han fet per tenir més serveis i per realitzar projectes i és
per això que tots tenim la percepció de que Lloret ha canviat i és veritat, ha
canviat i hem donat resposta a moltes de les nostres necessitats.
Aquest és el pressupost de Lloret, no solament de l’equip de govern si no de
tots els grups que han volgut participar.
Aquest any 2008 tindrem finalitzat el teatre i el sociocultural també avança,
si be més lentament del que voldríem. L’important és tenir projectes i
també finançament, el qual ens pot venir de subvencions, de convenis, de
crèdit o d’ingressos propis.
Podem dir que aquest és també un pressupost de la seguretat, donat doncs
que tant la societat civil com els grups polítics demanaven més policia
nosaltres ens hem compromès a posar 14 agents més en aquesta
legislatura fins arribar al número de 100.Per això aquest any creem 10
noves places i s’encarregarà el projecte de les noves dependències policials.
De totes les maneres, també per a la Generalitat, Lloret ha de ser prioritari
una vegada s’hagi finalitzat amb el desplegament dels Mossos d’Esquadra.
Com ja he dit aquest any es farà el projecte de la nova comissaria i en el
pla general ja està previst la seva ubicació.
Tindrem també en compte el tema de protecció civil com se’ns ha demanat,
si be aquest es nodreix principalment de voluntaris.
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Lloret està fent realitat el seu projecte cultural i a part del nou teatre s’ha
ampliat el Museu Obert de Lloret (MOLL), en la incorporació de la masia de
Can Saragossa i l’inici de les obres de la mostra d’eines agrícoles a l’ermita
de Les Alegries.
Però també la vila esportiva avança a bon ritme, amb l’adquisició de
terrenys per a la zona esportiva i l’ampliació de carrils i retopping de les
pistes d’atletisme.
Aviat tindrem el MIEM i una vegada informat s’aprovarà per el plenari i
tindrem la documentació necessària per demanar subvenció a la
Generalitat.
També es té previst traslladar la deixalleria i la UEC fora de la zona
esportiva, fent-se en un altre lloc.
Sembla que tindrem necessitat d’un nou pavelló amb dos pistes i una pista
coberta. En aquesta línia hem demanat al ICO dintre de la línia de
Ecoturisme (17/12/07) subvenció per infraestructures esportives i
ciutadania per valor de 2.000.00€ amb dos anys de carència amb una línia
de finançament molt favorable i per a la qual demana al grup municipal
Socialista el seu recolzament a Madrid .
Ja hem dit que eren uns pressupostos socials i així es construirà una nova
seu per a la UEC al costa de la nova deixalleria i dels horts. I recorda que el
conveni de Solmar te com a primer destinatari dels diners, l’esport.
Estem redactant el plec de condicions de la piscina. Ja hem parlat abans del
projecte cultural que ja està iniciat i que lluirà i que a part del que hem citat
abans tenim el tema dels poblats ibèrics i del nou museu del qual el Sr.
Domènech serà el seu comissari.
Amb el nou casino Costa Brava tindrem un palau de congressos que és molt
important per a la vida econòmica i turística de Lloret.
Aquest pressupost permetrà tenir nous espais verds que ens faran de
pulmons, com són l’adequació del parc d’en Turó d’en Buc i del parc de Can
Ribalaigua i Mas Vilà. Aquestes inversions que es faran properament
ajudaran a la cohesió social i a la millora de la qualitat de vida, si be son
idees que ja venen d’anys enrere, però que ara ja es poden iniciar la seva
gestió, gràcies a l’aprovació del POUM.
Dintre dels temes socials, podem destacar el pla d’accessibilitat, que conta
amb la col.laboració del Sr. Xavier Terrades, havent-se solucionat molts
punts problemàtics, a part de que aquest tema ja es preveu en totes les
obres de nova construcció i seguirem amb aquest pla.
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Aquest any s’inauguren els centres ubicats en el barri d’El Molí, El Rieral i
Can Ribalaigua (i això ha estat producte de les reunions de la regidoria de
barri en les associacions de veïns i altres forces polítiques) d’aquesta
manera es compartirà el local amb la UEC, ja hi ha consens entre totes les
parts. Confia en que en el tema de benestar social la Generalitat compleixi
els seus compromisos.
Respecte a les llars d’infants aquest any farem el projecte i ja tenim la
localització que serà el Mas Arbós. Tal i com ja hem dit ho farem durant
aquesta legislatura. L’aportació al tercer món està en el 0,7% el qual
significa l’augment de més del 10% que l’any passat i en aquesta línia
recorda que fa pocs dies s’ha inaugurat un hospital pediàtric al Senegal.
En educació hi haurà una nova escola a la zona Fenals Santa Clotilde i
també aquest any al mateix indret hi haurà un nou institut amb dos línies
d’ESO. Confia en que aviat es construeixin aquests equipaments i que no
tinguin que estar en mòduls.
Es refereix també als convenis amb Aspronis, El Vilar i amb el Consell
Comarcal mitjançant les escoles taller i els tallers ocupacionals que donen
sortida laboral a gent amb necessitats del nostre municipi.
En mobilitat aquest serà l’any de les rotondes ja que es farà una millora de
la rotonda de l’entrada a Lloret i es faran dos de noves que donaran accés
respectivament al Parc de Can Xardó i al nou casino.
Respecte al vial al que s’ha referit el Sr Elorza ha de dir que l’Ajuntament va
perdre l’ocasió quan es va aprovar la urbanització del Monterrey però de
totes maneres podem parlar un altre dia.
Respecte als aparcaments d’autobusos estem en un període de transició.
Com ja s’ha comentat es té el de la plaça de braus, el de l’oficina de turisme
i estudiem alguna altre possibilitat.
Un tema important és el del pla especial del cas antic i sobre ell ha de dir
que en compliment de les prescripcions del POUM en quant a la millora de
les façanes, es farà un estudi en 3D de tots els carres i edificis del casc
històric i eixample. Es tindrà en compte les prescripcions del POUM sobre
els àtics i anirà vinculat a les millores del comerç.
Aquest projecte es redactarà en dos anys i donarà solucions importants a
l’actualització del casc antic en benefici de tot el poble.
Fa referència seguidament a l’estudi sobre remissió de televisió digital que
beneficiarà a diferents zones de Lloret. En aquesta línia hem aprovat
l’esmena d’ERC sobre el Wi-fi que no solament ha de solucionar el tema
d’Internet sinó també el de telefonia i que tindrà un ventall ample de usos
per tant és un tema a prioritzar.
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He dit al principi de la meva intervenció que una de les vessant és turística i
que evidentment és un pressupost que te en compte el turisme. EL Sr.
Teixidor ha dit que fiscalitzarà les despeses de l’ens autònom i nosaltres hi
estem d’acord.
Aquesta legislatura turisme la porta directament l’Alcalde i la raó és perquè
així es te una visió global i d’aquesta manera pugui estar empapat
turísticament parlant. De totes les maneres a l’àrea de turisme s’hi ha
incorporat 4 regidors.
S’ha fet un esforç tant polític com tècnic i es pot dir que el pressupost de
turisme és de 9.980.000€, això és el que resulta de fer una lectura dels
pressupostos des del punt de vista turístic.
Però el turisme abarca molts temes; i així el Moll que ja és una realitat, te
molta importància. També turísticament parlant son importants els
esdeveniments esportius i al 2008 es preveuen una llarga llista (cita alguns
d’ells).
En aquest aspecte hem de destacar la importància que tenim com
destinació de turisme esportiu .
Estadísticament parlant Lloret representa el 40% dels viatgers i el 55% de
les pernoctacions de tot el turisme de la Costa Brava. Representant el 14%
de les pernoctacions de tot Catalunya.
Finalitza dient que aquests pressupostos són socials i turístics, però són
també els pressupostos de la seguretat i del benestar.
Seguidament es posa a votació les diferents esmenes presentades per els
diferents grups polítics.
En primer lloc es posa a votació les esmenes presentades per ERC, GRILL i
PSC en relació a un nou centre cívic, essent acceptada per unanimitat amb
la següent redacció:
“Proposta de dotar d’un centre cívic, als barris d’El Moli, Can
Ribalaigua, Mas Vilà, en el benentès que aquest centre s’ubicaria a
l’edifici de la nova UEC que tindria us compartit amb les associacions
de veïns dels barris esmentats.”
Seguidament es posa a votació l’esmena presentada per ERC en relació a la
xarxa de wi-fi, la qual és aprovada per unanimitat amb la següent redacció:
“Acceptar per un total de 150.000€ amb caràcter plurianual 20082009 a raó de 75.000€ cada exercici destinades a la instal.lació d’una
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xarxa wi-fi al municipi a càrrec de la partida 1230.62601 Serveis
Informàtics-adequació hardware i software (codi 3)”.
Així mateix és aprovada per unanimitat l’esmena presentada per ERC sobre
l’estudi per a la implantació d’una escola de música amb la següent
redacció:
“Acceptar l’estudi d’implantació de l’escola de música per un import
de 30.000€ a càrrec de la partida 4320.64001 Serveis d’Urbanismeencàrrecs i projectes tècnics (codi 21)”.
Respecte a l’esmena presentada per el GRILL proposant la construcció d’una
pista poliesportiva coberta al pati del col.legi Àngels Alemany amb uns
imports de 138.187,62€ import de la coberta i 31.290,79€ import terra
pista esportiva totes dues quantitats finançades a crèdit, el Sr Alcalde
explica que estaria dintre de la subvenció demanada a l’ICO i que en cas de
no ser així es compromet a introduir-la en una propera modificació de crèdit
per la qual cosa demana es retiri l’esmena avui. El Sr Teixidor retira
l’esmena sempre que sigui en els termes expressats per el Sr Alcalde.
A continuació és aprovada per unanimitat l’esmena presentada per el GRILL
sobre la font del Passeig de Cullar amb la següent redacció:
“La proposta referent a la font del Passeig de Cullar està inclosa al
codi 24, partida 4330.61101 parcs i jardins-reformes i millores,
s’accepta un cost de fins a 12.000€ IVA inclòs”.
Seguidament per unanimitat és aprovada l’esmena del GRILL sobre
l’adequació i millora del local del carrer Felicià Serra i Mont ,11 amb la
següent redacció:
“Destinar 10.000€ de la partida 1210.63200 serveis generals-reforma
i millora edificis municipals, a la remodelació de l’antic local del servei
d’aigües (codi 2)”.
També és aprovada per unanimitat l’esmena del GRILL sobre compra de
diferent material amb la següent redacció:
“Destinar a la compra d’un generador a càrrec de la partida
4400.62300 Serveis Públics-utils i eines fins a un import de
23.560,76€ IVA inclòs (codi 29).
Destinar a càrrec de la partida 4400.62500 mobiliari urbà, a la
compra d’una tarima per a la brigada de manteniment per un import
màxim de 16.434,49€ (codi 30)”.
Igualment per unanimitat s’aprova l’esmena del GRILL en relació de la
compra de 10 lavabos químics amb la següent redacció:
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“Destinar a la compra de 10 lavabos químics a càrrec de la partida
4490.62300 Medi Ambient-adquisició de material per un import
màxim de 14.460,52€ (codi 36)”
Es posa a votació seguidament l’esmena presentada per ICV-EUIA sobre la
construcció d’una nova llar d’infants municipal essent rebutjada amb 1 vot
favorable del regidor d’ ICV-EUIA, 7 abstencions del PSC,GRILL i ERC i 13
vots en contra de CIU i PP.
Seguidament es vota l’esmena presentada per ICV-EUIA sobre l’adquisició
de mobiliari per a la nova llar d’infants essent rebutjada amb 1 vot
favorable del regidor d’ICV-EUIA, 9 abstencions dels regidors del PSC,PP,
GRILL i ERC i 11 vots en contra dels regidors de CIU.
També es rebutjada l’esmena presentada per ICV-EUIA sobre l’inici del
programa de gratuïtat de llibres de text en l’ensenyament obligatori amb 1
vot favorable del regidor d’ICV-EUIA, 5 abstencions dels regidors del PSC i
15 vots en contra dels regidors de CIU,PP, GRILL i ERC.
Igualment és rebutjada l’esmena d’ICV-EUIA sobre obertura del casal de
jubilats el dilluns a la tarda amb 1 vot favorable del regidor d’ICV-EUIA, 5
abstencions dels regidors del PSC i 15 vots en contra dels regidors de
CIU,PP, GRILL i ERC.
El Sr. Elorza en representació del PSC, retira la seva esmena en relació a un
estudi per un nou sociosanitari donat que segons ha explicat l’equip de
govern l’estudi està fet per la Generalitat.
En aquest sentit l’Alcalde explica que l’estudi s’ha fet per el Consorci
Hospitalari de Catalunya demanat per la Conselleria de Sanitat i és un
estudi que contempla Lloret i rodalies amb dos escenaris, any 2015 i any
2030 i des de dos aspectes, el sociosanitari i residencial.
La suma de llits seria de 400 i tal com he dit abans es faran reunions per
estudiar aquest tema i tractar tant de d’ubicació com del finançament. La
idea seria posar nosaltres els terrenys i que la gestió fos pública per part de
la Generalitat.
Abans de passar a l’aprovació definitiva del pressupost, el Sr. Alcalde vol
manifestar la seva satisfacció, considerant el consens al que s’ha arribat
dintre de que, evidentment, cadascun té el seu projecte.
Sense més deliberació es posa a votació el pressupost amb la incorporació
de les esmenes abans aprovades, essent aprovat amb 15 vots favorables
dels regidors de CIU, PP, GRILL i ERC, 5 abstencions dels regidors del PSC i
un vot en contra del regidor d’ICV-EUIA. Per tant, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
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Amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi Ambient i
Mobilitat, el Ple adopta el següent acord:
1) Aprovar el Pressupost de la Corporació per a l'exercici de 2008,
anivellat en els seus Estats d'Ingressos i Despeses, xifrat en
60.613.178,45 €, el resum del qual per capítols és el següent:

Capítol

INGRESSOS
Denominació

Import euros

1
2
3
4
5

A OPERACIONS CORRENTS
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

15.663.100,00
1.675.300,00
14.498.400,00
7.778.960,00
5.999.370,00

6
7
8
9

B OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació d'inversions
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

1.754.151,60
5.399.276,85
110,00
7.844.510,00

Total Pressupost d'ingressos

Capítol

DESPESES
Denominació

2
3
4

A OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i
serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

6
7
8
9

B OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

1

Total Pressupost de despeses

60.613.178,45

Import euros

13.957.479,00
23.111.325,00
1.263.225,00
3.032.050,00
14.787.693,45
363.296,00
110,00
4.098.000,00
60.613.178,45

2) Aprovar el Pressupost de l'OO.AA. Serveis de Comunicació per
a l'exercici del 2008, anivellat en els seus estats d'ingressos i
despeses, xifrat en 368.740 € el resum del qual per capítols és el
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següent:
INGRESSOS
Capítol

Denominació

1
2
3
4
5

A OPERACIONS CORRENTS
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació d'inversions
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Total Pressupost d'ingressos

Import
euros

145.510,00
223.000,00
210,00

10,00
10,00
368.740,00

DESPESES
Capítol

Denominació

2
3
4

A OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i
serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

6
7
8
9

B OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

1

Total Pressupost de despeses

Import
euros

282.914,00
85.656,00
150,00

10,00
10,00
368.740,00

3) Aprovar l'estat de previsió de Lloret Futur, S.A. per al 2008 l'
import del qual és de 1.400.000,00 €.
4) Aprovar l'estat de consolidació del pressupost general per a
l’exercici del 2008 següent:
INGRESSOS
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Capítol

Denominació

1
2
3
4
5

A OPERACIONS CORRENTS
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació d'inversions
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Total Pressupost d'ingressos

Capítol

DESPESES
Denominació

2
3
4

A OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i
serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

6
7
8
9

B OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

1

Total Pressupost de despeses

Import euros

15.663.100,00
1.675.300,00
14.643.910,00
7.778.960,00
6.049.580,00
1.754.151,60
5.399.276,85
120,00
7.844.520,00
60.808.918,45

Import euros

14.545.393,00
24.291.981,00
1.263.375,00
1.459.050,00
14.787.693,45
363.296,00
120,00
4.098.010,00
60.808.918,45

5) Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General per a
l'exercici del 2008, segons redacció que figura en l'expedient, així
com el règim de competències en matèria de transferències de crèdit
previstes en les esmentades Bases, d'acord amb l'article 40 del
R.D.500/1990 de 20 d'abril de 1990.
6) Aprovar que les assignacions als càrrecs electes experimentin un
increment del 2% respecte a les del 2007 i d’acord amb el règim
aprovat en sessió del Ple de la Corporació de 5 de juliol de 2007.
Aquesta assignació es mantindrà fins que s'acordi la seva modificació.
Els càrrecs amb dedicació exclusiva s'atendran a les normes que
siguin d'aplicació al personal de la Corporació.
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7) Aprovar l'increment del 2 % de les aportacions per al 2008 per a
compensar les despeses dels grups municipals segons el que disposa
l’article 170.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i d'acord amb la Resolució del Ple de l'Ajuntament del dia
5 de juliol de 2007.
8) D'acord amb la Llei dels Pressupostos Generals de l'Estat per al
2008 les retribucions de personal de l'Ajuntament per a l’exercici
2008, s’atendran a les següents normes:
(a)

Les retribucions íntegres del personal de l'Ajuntament
experimentaran un increment del 2 % respecte al 2007, en
termes d’homogeneïtat, tant pel que fa a efectius de personal
com a antiguitat.

(b)

El que s'estableix en l'apartat (a) s'entén sense perjudici de
l'adequació de caràcter singular i excepcional de les retribucions
complementàries, fixes i periòdiques, si cal, per assegurar que les
assignacions a cada
lloc de treball mantinguin la relació
adequada amb el contingut d'especial dificultat tècnica, de
dedicació, de responsabilitat, de perillositat o de penositat.

(c) El que s'estableix en l'apartat (a) s'entén sense perjudici de
l'adequació de la resta de retribucions complementàries derivades
de la consecució de determinats objectius mitjançant l'increment
de productivitat o la modificació de sistemes d'organització del
treball o qualificació professional.
9) Aprovar la modificació de la plantilla de funcionaris així com la de
personal laboral, fix, temporal i eventual per a l'any 2008,
incorporant les determinacions d’aquells llocs de treball tant de
funcionaris com de personal laboral que modifiquen aspectes de
l’acord entre el personal i l’Ajuntament aprovat pel Ple de data
3/12/2007, que s’incorporen com Annexes al Pressupost.
10)
Aprovar una dotació de 326.865 € per al complement de
productivitat i d'assistència, a abonar els mesos de juliol i novembre.
El repartiment es farà d'acord amb els criteris admesos per ambdues
parts (Ajuntament i representants dels treballadors). Aquesta dotació
inclou l’import corresponen al que en anys anteriors figurava en la
societat anònima municipal Lloret Futur, S.A. per el personal
provenint de l’extingit OO.AA. Turisme, integrat a partir de 1 de
gener del 2004, al Pressupost de l’Ajuntament. Així mateix, s'aprova
la dotació equivalent per l'OO.AA. Serveis de Comunicació, de 6.562
€.
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11)
Aprovar l'Annex d'Inversions del Pressupost de la Corporació
per un total de 15.150.989,45 € que es finançarà amb una operació
de crèdit per un import de 7.842.490,00 €, 155.071,00 € d'estalvi,
497.722,93 € de subvencions i 6.655.705,52 € d’altres recursos.
L'import de l’operació de crèdit es destinarà a les finalitats
assenyalades en el Pla d'Inversions i es concertarà amb qualsevol
entitat financera al tipus d'interès i comissió establertes.
12)
Segons disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat inicialment, el Pressupost General, que
inclou el Pressupost de la Corporació i els dels OO.AA i les Bases
d'Execució s'exposarà al públic per un termini de 15 dies, previ
anunci en el B.O.P. i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, dins el qual
s'atendran les reclamacions formulades. Finalitzat el termini
d'exposició pública, si s'han presentat reclamacions es portarà de nou
l'expedient al Ple de la Corporació perquè les resolgui. En cas de no
presentar-se cap reclamació s'entendrà definitivament aprovat
l'expedient i es procedirà a la seva publicació, resumit per capítols, en
el B.O.P. i en el tauler d'anuncis de la Corporació.
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIO
DE DELEGACIONS DELS Srs. TIBAU i BATLLE.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera el qual
dóna lectura íntegra de la proposta.
Seguidament, intervé el Sr. Alcalde agraint les tasques dels dos regidors
implicats en els canvis objecte del decret, i destacant que aquests es fan a
fi de millorar el funcionament de l’equip de govern, tenint en compte les
possibilitats de dedicació de cadascú, donat que el Sr. Tibau té dedicació
exclusiva. Per tant, es tracta d’una reestructuració funcional de l’equip de
govern.
Sense més deliberació, i per 12 vots favorables dels regidors presents de
CIU, PP i ERC, i 8 abstencions dels regidors de PSC-PM i ICV-EUIA, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
Sense més deliberació, el Ple de l’Ajuntament dóna compte de la següent
resolució:
Es dóna compte al Ple Municipal del Decret d’Alcaldia núm. 42/2008
de data 18/01/2008, que es transcriu a continuació:

“DECRET D’ALCALDIA 42/2008
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REF. EXP.: REF. DECRET: DA- 18/01/2008 -SERVEIS JURÍDICS
(UNITAT JURIDICA)
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 606/2007, de 3 de juliol,
es van efectuar delegacions genèriques i especials per a comeses
específiques a favor de diversos regidors d’aquesta Corporació.
Atès que entre aquestes delegacions, hi figurava, sota la direcció i
control del regidor que ostenta la delegació genèrica relativa a l’Àrea
de Urbanisme, Obra Pública i Activitats, la delegació especial per a
comeses específiques en matèria d’obra pública i manteniment
(serveis de manteniment, jardineria, parcs infantils i enllumenat
públic) a favor de la regidora Sra. Mª Antònia Batlle i Andreu.
Atès que, per altra banda, entre les esmentades delegacions hi
figurava també, sota la direcció i control de la regidora que ostenta la
delegació genèrica relativa a l’Àrea de Serveis a la Persona, la
delegació especial per a comeses específiques en matèria de joventut
a favor del Sr. Ivan Tibau i Ragolta, i en matèria de Festes a favor del
Sr. Ivan Tibau i Ragolta i la Sra. Ester Olivé i Güell.
Ateses les atribucions que em confereixen els articles 23.4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 56 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya i 43 i següents del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals
(R.O.F.), en relació a les delegacions genèriques i especials per a
comeses específiques que pot efectuar l’Alcalde en els Tinents
d’Alcalde i Regidors.
RESOLC:
PRIMER. Deixar sense efecte la delegació especial per a comeses
específiques en matèria de d’obra pública i manteniment (serveis de
manteniment, jardineria, parcs infantils i enllumenat públic), que es
va efectuar, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 606/2007, de 3 de
juliol, a favor de la regidora Sra. Mª Antònia Batlle i Andreu.
SEGON. Deixar sense efecte les delegacions especial per a comeses
específiques en matèria de joventut i en matèria de festes, que es
van efectuar, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 606/2007, de 3 de
juliol, a favor del regidor Sr. Ivan Tibau i Ragolta.
TERCER. Efectuar delegació especial per a comeses específiques en
matèria de d’obra pública i manteniment (serveis de manteniment,
jardineria, parcs infantils i enllumenat públic), a favor del Sr. Ivan
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Tibau i Ragolta.
QUART. Efectuar delegació especial per a comeses específiques en
matèria de joventut i en matèria de festes (aquesta última juntament
amb la regidora Sra. Ester Olivé i Güell), a favor de la regidora Sra.
Mª Antònia Batlle i Andreu.
CINQUÈ. Notificar aquest decret als regidors interessats.
SISÈ. Donar compte d’aquest Decret al Ple municipal en la primera
sessió que se celebri, i efectuar els tràmits necessaris per tal que es
publiqui en el Butlletí Oficial de la Província, així com perquè aquestes
modificacions de l’organització municipal es reflecteixin en la web de
l’Ajuntament.
Així ho mana i signa l’Alcalde, Sr. Xavier Crespo Llobet i jo, el
Secretari, Sr. Rafel Garcia Jiménez, en dono fe.”
5.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DEL CONSELL RECTOR
L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL “SERVEIS MUNICIPALS
COMUNICACIÓ
LLORET
DE
MAR”,
D’AUTORITZACIÓ
COMPATIBILITAT D’ACTIVITATS PRIVADES A DOS EMPLEATS.

DE
DE
DE

D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Valls donant lectura íntegra
a la proposta.
Sense més deliberació, el Ple de l’Ajuntament dóna compte del següent
acord:
Vistes les sol·licituds d’autorització per compatibilitzar els seus llocs
de treball amb la realització de segones activitats privades,
efectuades per dos empleats de l’organisme autònom local “SERVEIS
MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ LLORET DE MAR”:
•

Sra. MARIA JOANCOMARTÍ GRAU, Locutora de l’emissora
municipal “Nova Radio Lloret”, que sol.licita compatibilitzar el seu
lloc de treball a l’organisme autònom amb les activitats de
periodista corresponsal de la Selva a l’emissora CATALUNYA
RÀDIO, i com a redactora de la REVISTA ACTUAL.

•

Sr. EDUARD LANZAS DOMÍNGUEZ, Locutor de l’emissora
municipal “Nova Ràdio Lloret”, que sol.licita compatibilitzar el seu
lloc de treball a l’organisme autònom amb l’activitat privada de
“Professor d’Informàtica” a l’empresa “SISTEMES LINUX”.

Vist l’informe jurídic de data 22 de novembre de 2006, emès
conjuntament pel Secretari General de l’Ajuntament i el Secretari
delegat de l’organisme autònom, en el que s’estudien diverses
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sol·licituds de compatibilitat de segones activitats per part del
personal d’aquest organisme d’acord amb la normativa aplicable en
matèria de incompatibilitats, i que s’ajusta també a les sol·licituds de
compatibilitat efectuades per la Sra. Juancomartí i el Sr. Lanzas.
Vist que el Consell Rector de l’Organisme Autònom Local “Serveis
Municipals de Comunicació Lloret de Mar”, ha d’aprovar en sessió de
data 22/01/2008 l’autorització de les esmentades sol.licituds de
compatibilitat.
Es dóna compte al Ple Municipal del següent acord:
PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat dels seus lloc de treball amb la
realització de les activitats privades abans esmentades als empleats
de l’organisme autònom “Serveis Municipals de Comunicació Lloret
de Mar” Sra. MARIA JUANCOMARTÍ GRAU i Sr. EDUARD LANZAS
DOMÍNGUEZ, 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 al 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.

•

Els empleats que realitzin en el seu lloc de treball públic funcions
d’informe, gestió o resolució, no podran realitzar serveis
professionals, remunerats o no, als que es pugui tenir accés com a
conseqüència de l’existència d’una relació de treball o servei en
qualsevol departament, organisme, entitat o empresa públiques,
qualsevol que sigui la persona que els retribueixi i la naturalesa de
la retribució

•

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

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

•

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

•

Que no es percebi un complement específic
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.

per

factor

SEGON.- Notificar aquest acord als interessats i a la secció de
Recursos Humans de l’Ajuntament.
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament en la
primera sessió que se celebri.”
6.- RATIFICACIO ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Bertran dient
que aquest Pla que avui es presenta a aprovació és el resultat d’una gran
tasca participativa engegada durant l’any 2006 per la cap dels serveis
socials, Anna Extremera, i el regidor Romà Codina. Durant tot aquest
temps, s’ha estat realitzant una recerca sobre quines eren les necessitats,
desitjos i demandes del col·lectiu femení de Lloret de Mar. La intensitat
d’aquest procés –i aprofitant l’inici d’una nova legislatura- va portar a
l’equip de govern a desvincular els temes de dones dels serveis socials i a
apostar per la creació d’una regidoria de la Dona, proposta que la majoria
dels partits aquí representants portaven en els nostres programes.
Des de la regidoria de la Dona, tenim com a objectiu la transversalitat de
gènere en tots els àmbits de govern. Entenem que només d’aquesta
manera, les dones aconseguiran ser visualitzades en la seva justa mesura.
S’ha establert com a prioritari treballar pel seu reconeixement, per la
igualtat entre homes i dones, i per la lluita contra la lacra social que
representa la violència masclista. En aquesta línia, l’any 2004 ja es va
iniciar un servei integral d’atenció a la violència de gènere.
És, per tant, voluntat d’aquest ajuntament posar les eines i els recursos
humans a l’abast, perquè les dones del municipi puguin millorar la seva
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qualitat de vida en tots els àmbits. Per arribar fins aquí, hem comptat
incondicionalment amb el suport de l’Institut Català de les Dones (ICD) i,
més concretament, de la nostra coordinadora territorial, Esperança
Permanyer.
Finalment, volem expressar el nostre més sincer agraïment a totes i cada
una de les dones (voluntàries, tècniques, dinamitzadores, etc.) que, amb
les seves aportacions, han participat en l’elaboració d’aquest Pla. Esperem
que amb els fruits que doni aquesta eina de treball es puguin sentir
justament recompensades, algun dia no molt llunyà.
Intervé, seguidament, el Sr. Coloma dient que vol felicitar a tothom que ha
col.laborat en aquest Pla Integral, sobretot a la ciutadania (associacions de
dones), tècnics i regidor.
Confia que aquest Pla, que és transversal, es pugui desenvolupar i per això
seria necessari fixar objectius anuals. A l’igual que en el Pla Integral de la
Gent Gran, entén que els objectius s’haurien d’ajustar cada any.
No n’hi ha prou en fer memòries, sinó que s’ha de coordinar tot i és una
tasca complicada. Si s’aconsegueix es millorarà la qualitat de vida dels
usuaris. Des d’aquest moment ERC es posa a disposició dels tècnics per
ajudar en el que calgui.
Pren la paraula el Sr. Teixidor agraint i valorant la feina dels tècnics i de
tota la gent que voluntàriament ha col.laborat. Es important també la
implicació que en la seva elaboració han tingut moltes dones. Ara el que
falta és poder desenvolupar-lo i tirar-lo endavant, donat que ara ja es té
consignació pressupostària. Desitja molta sort i encerts.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que donarà unes quantes raons del
perquè és important un Pla de Dones.
-

La dona pateix discriminació en el món laboral per raó de sexe: rep
salaris inferiors en un 30% als dels homes, fent la mateixa feina i
tenint la mateixa responsabilitat.

-

La dona, habitualment, és la responsable de les feines domèstiques i
de tenir cura dels fills, dels malalts i de les persones dependents de la
família, independentment si treballa o no fora de la llar.

-

Les empreses, en general, i concretament un 90% de les de Lloret,
no faciliten la conciliació entre feina i vida familiar, tal com va quedar
palès a la trobada sobre conciliació laboral i familiar que va tenir lloc
a Lloret.

-

La dona pateix violència masclista, que va fer que l’any passat hi
hagués més de 70 dones mortes a mans dels seus companys.
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-

La dona està explotada sexualment a través de la prostitució.

Per tot això, estem a favor del Pla de Dones i volem recordar a l’equip de
govern que aquest Pla no ha de ser una simple declaració d’intencions
reflectides en uns papers.
Cal destinar recursos econòmics per implementar aquest Pla: una bona
manera de començar seria la creació de més places de llar d’infants
municipals, que és una de les peticions que va sortir de la Jornada de
Treball de les Dones, celebrada a Lloret el dia 5 de maig de 2007.
Cal que la Regidoria de la Dona no escatimi esforços per crear en la
ciutadania la sensibilitat necessària per aconseguir la igualtat total entre
homes i dones.
A continuació, pren la paraula el Sr. Ontañón felicitant també als redactors i
indicant que es tracta d’un projecte molt ambiciós. Demana que s’informi
d’aquest als possibles usuaris i que es faci un seguiment acurat. Per la seva
part, el seu grup li dóna tot el recolzament.
Intervé, tot seguit, la Sra. Parrilla felicitant també a l’equip redactors i a
tots els que han col.laborat. Es el resultat de moltes hores de treball i és
una eina per seguir avançant en aquests temes. Es un projecte de màxims
amb l’objectiu al final del trajecte, és a dir, en el 2011.
Serà difícil d’aconseguir tots els objectius, però el seu grup els recolzarà.
Vol felicitar-los per totes les accions que ja s’han fet amb anterioritat a
l’aprovació d’aquest Pla. Considera que ha estat una tasca també molt
important.
Tan important com el treball de l’equip redactor serà la avaluació del
compliment dels objectius, i demanen i confien en poder participar en la
seva gestió i també en l’avaluació de resultats.
Contesta la Sra. Bertran que, evidentment, el Pla s’ha fet per complir-se, ja
que si fos una simple declaració d’intencions no s’hauria fet. Considera que
l’Ajuntament i la resta dels implicats són capaços de tirar el Pla endavant.
També entenem que és un Pla viu i que s’haurà d’adaptar. És lògic que els
objectius siguin de màxims, doncs sinó poca cosa faríem.
Tal i com ja s’ha dit, esperem que tinguem sort i que amb el recolzament de
tots el puguem tirar endavant.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
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Des de la última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat,
per raons d'urgència, acords de competència del Ple i que, com a
conseqüència, cal la seva ratificació per aquest. Els acords són els
següents:
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 14/12/2007

47.74.- APROVACIÓ DEL PLA DE DONES 2008 – 2011.
Relació de fets
L’any passat es va aprovar el Pla Integral de Dones 2006-2010.
Aquest Pla expressa la voluntat política de l’ajuntament en treballar
per polítiques d’igualtat, per la col·laboració en la construcció d’una
nova societat on es visualitzi el rol i el saber de les dones i l’aportació
que aquestes han fet al llarg de la història, amb un criteri de
transversalitat i incorporant la perspectiva de gènere a totes les
polítiques i actuacions de l’ajuntament.
Aquest Pla ha estat dos anys per elaborar-se, des del 2006 fins al
desembre del 2007, temps en el que s’ha elaborat el diagnòstic que
ens ha permès definir els objectius i les mesures amb les que volem
treballar durant aquests anys. Val a dir que aquest Pla s’ha realitzat
de manera participativa, amb una comissió formada per tècniques de
diferents seccions de l’ajuntament, membres de les dues associacions
de dones del municipi i d’altres dones d’entitats diverses.
Vist que durant aquests dos anys el que s’ha fet és el diagnòstic de la
situació.
Vist que cal cercar el consens polític per dur a terme el Pla.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2007, de delegació
de competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el PLA DE DONES 2008-2011.
SEGON.- Canviar la temporalitat del Pla: 2008-2011.
TERCER.- Ratificar el Pla de Dones 2008-2011 en el proper Ple que
celebri la Corporació.
7.- MODIFICACIÓ DIVERSOS ARTICLES DEL REGLAMENT DEL CASAL
DEL JUBILAT DE LLORET DE MAR.
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D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Ontañón dient que des de la
Regidoria del Casal del Jubilat s’ha considerat convenient la modificació d’un
seguit d’articles, en total 7, i la disposició derogatòria del Reglament del
Casal del Jubilat.
Es una modificació que no és substancial i seguidament fa un breu
recorregut pels articles modificats, fent especial referència a l’art. 9.
En realitat, el que es fa és afegir, com a membres de consistori, als dos que
hi havia abans, un altre que serà el responsable de l’àrea de Benestar i
Família. Incorporació que ens sembla no sols lògica sinó necessària, donat
que a aquesta regidoria li correspon la supervisió del Casal. Per tant, el que
es fa és passar de 2 a 3 regidors com a membres del Consell, mantenint 1
com a representació de l’oposició.
En el mateix article, també es fan petits canvis, deixant clar que els acords
es validaran per majoria simple i que les persones interessades en formar
part del Consell Assessor hauran de dirigir una instància a l’Ajuntament,
això es fa per evitar dubtes que alguns havien tingut en relació a la forma
de fer fins ara.
També s’aclareixen les responsabilitats de les persones que formen part del
Consell, i queda clar també que si el nombre de candidats és igual al de
candidatures disponibles, no caldran votacions.
La resta de modificacions no són substancials sinó puntuals i més
d’aclariment que d’una altra cosa.
Per últim, es fixa expressament que el dilluns romandrà tancat per descans
del personal concessionari. I això no es fa per un tema econòmic, sinó per
respectar el dia de descans dels treballadors.
Com ja s’ha dit altres vegades parlant d’aquest tema, en aquests moments
estem en un local a precari i, per tant, no tenim gaire marge de maniobra.
Quan es tingui el nou local serà més fàcil compartir personal i llavors serà el
moment de, si cal, replantejar-se aquest tema.
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que fa any i mig es va aprovar el
Reglament del Casal, i tan mal estava, Sr. Ontañón, per tornar-lo a
modificar?. Aquesta modificació està feta a mida. Han pensat, perquè deixin
de parlar del tema de dilluns, ho farem per “decretazo”.
El seu grup lamenta profundament aquesta decisió de tancar el dilluns el
Casal.
Quan el seu grup va presentar una moció sobre aquest tema, el Sr.
Ontañón li va dir que es tindria en compte quan s’obrís el nou sociosanitari.
Semblava que es deixava una porta oberta. Ara l’han tancat de cop.
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També lamenta l’absència de democràcia en l’elecció dels vocals del Consell
Assessor. I no ho diem perquè si, sinó perquè ells van presentar una
instància (dóna lectura a part d’aquesta) demanant la còpia de l’acta de
l’assemblea on s’havia de realitzar l’elecció de dos vocals del Consell. La
resposta, Sr. Ontañón, és una cosa molt diferent, ja que se’ls envia una
acta de la reunió del Consell Assessor del 26/02/2006 on es posa als
assistents i es diu que dues persones es presenten als llocs vacants en el
Consell, una repetint i una altra de nova, i sense votació se’ls nomena, és a
dir, a dit. I això no és democràcia, i per tant demana explicacions.
El Reglament diu que podrà nomenar-se un vocal per aquelles associacions
que tinguin un nombre determinats de membres.
Consideren excessiu que es demani, que per poder tenir aquesta
representació en el consell assessor, una associació hagi de comptar –com a
mínim- amb un 20% del total de jubilats del poble com afiliats, doncs això
suposen 500 persones i, per tant, és tan com tancar les portes a aquesta
possibilitat.
Seguidament, intervé el Sr. Elorza dient que suposa que el membre de
l’oposició que formi part del Consell no serà el Sr. Ontañón, doncs sinó no
haurien millorat rés.
Estan en part d’acord en que no s’obri el dilluns, però entén que quan es
faci el canvi a la ubicació definitiva s’hauria d’estudiar la possibilitat de
contemplar que es torni a obrir.
Quant al tema del 20% potser també sembla excessiu, i per tant es podria
baixar aquest percentatge. En tot cas, en principi està d’acord amb les
modificacions proposades.
Contesta el Sr. Ontañón dient que ja s’havia provat tenir-ho obert sense
que estes obert el bar, però no va funcionar.
Un dels temes principals és el dels lavabos, ja que estan en el local del bar,
i donat que estem en un local que no és propi no podem fer obres per
col.locar els lavabos fora. També va quedar clar que la vigilància no es
podia deixar en mans de persones que no coneguin el Casal i als seus
usuaris. Es per això que el Consell Assessor, per unanimitat, va decidir
tancar els dilluns.
Aquests equipaments, aquests casals, o bé són privats o bé dels
ajuntaments o, majoritàriament fins ara, de la Generalitat. En aquests
últims anys, la Conselleria està cedint la gestió als ajuntaments i així en
l’actualitat hi ha uns 100 gestionats per ajuntaments, i tots tanquen un dia
a la setmana. I és que està clar que els treballadors tenen dret a un dia,
com a mínim, de descans.
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Quant a què passarà en el futur, si es tancarà o no un dia, això ja es veurà
quan es tingui el nou equipament i es treballi el tema de gestió del personal
per tot l’edifici.
Ha de dir que fins ara no havia hagut
representants, i no és veritat que es
forma democràtica. Per tant, ha de
molestos perquè algú vagi dient això
fet circular.

cap queixa sobre la forma d’elegir als
faci a dit, sinó que sempre es fa de
dir que ell i molta gent se senten
i, per tant, lamenten l’escrit que han

Ell porta 9 anys al Consell, i al principi com a membre de l’oposició, i
sempre l’elecció ha estat democràtica. Es fan anuncis convocant i els que
volen es presenten, produint-se posteriorment la votació dels usuaris que
ho desitgen. Per tant, l’elecció sempre ha estat democràtica i els canvis que
avui es fan encara ho fan més transparent.
Finalitza dient que quan hagi el nou edifici ja es tornarà estudiar el tema.
A continuació, pren la paraula el Sr. Teixidor dient que no entén perquè és
tant polèmic el que es tanqui un dia, i que aquest tema se solucionarà quan
es tingui la nova sèu. El percentatge exigit és relatiu, i el que és important
és que estiguin legalment constituïdes, i si ho són hauran de ser admesos.
Finalment, s’ofereix per ser ell el representant de l’oposició en el Consell
Assessor.
Torna intervenir el Sr. Garcia reiterant-se en la seva posició inicial. Entenen
que s’ha d’obrir tots els dies, inclosos els dilluns (abans ja s’havia fet).
Quant a l’escrit al que es refereix el Sr. Ontañón, diu exactament el que
posa a l’escrit enviat, és a dir, que havia dues vacants, que havia 2
persones sol.licitants, i que sense votació van ser nomenats pel Consell,
quan això pertany a l’Assemblea General.
En definitiva, ells votaran en contra per aquestes dues raons.
Pren la paraula de nou el Sr. Elorza, dient que el seu grup es fa càrrec del
tema i que entén que ha de seguir així mentre que s’estigui de forma
provisional. Llavors, els lavabos ja no seran un problema i, per tant, com ja
ha repetit, quan estigui el nou edifici s’haurà d’estudiar el tema de nou.
També ell s’ofereix per ser el representant de l’oposició en el Consell
Assessor.
Contesta, novament, el Sr. Ontañón dient que l’únic que va ser elegit a dit
va ser ell com a representant de l’Ajuntament, i ho va ser amb l’encàrrec de
canviar el Reglament, ja que llavors ell era membre de l’executiva de
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l’ICASS i, per tant, aquesta situació es considerava que era beneficiosa per
al Casal en el seu conjunt.
Aquesta és la mateixa raó per la que ell proposaria que el representant de
l’oposició fos el Sr. Coloma, perquè donat que el seu partit té la Conselleria
de Benestar Social i Família, això facilitaria l’accés del Casal a aquesta.
En tot cas, aquesta és una decisió que no li correspon a ell i que deixa en
mans del Sr. Alcalde.
Intervé, seguidament, la Sra. Bertran dient que el Sr. Ontañón domina
aquest tema del Casal. La decisió sobre el dilluns va ser presa pel Consell
després de l’assessorament dels tècnics, i per tant és complicat canviar
aquesta situació. En tot cas, quan es tingui el nou equipament s’estudiarà el
tema.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que té tota la confiança en el
treball que desenvolupa el Sr. Ontañón en el Casal.
Com ja s’ha dit abastament, el tema del dilluns es tornarà a portar sobre la
taula quan es tingui el nou edifici.
Es important que al Consell Assessor hagi un membre de l’oposició i aquesta
és la voluntat de l’equip de govern, sobre qui serà això ja es decidirà més
endavant, però és important escoltar l’opinió del Sr. Ontañón, doncs té un
gran coneixement del tema.
Les tècniques assessoren a tots els grups que se’ls demana. Finalitza
agraint als jubilats que formen part del Consell, així com a tots els que hi
col.laboren, el seu treball i dedicació.
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 de ICV-EUIA, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 23 de març de 2006, va aprovar
inicialment el REGLAMENT DEL CASAL DEL JUBILAT DE LLORET DE
MAR, el qual va ser sotmès a exposició pública durant el termini
reglamentàriament establert en el BOP de Girona i en el DOGC, i al
no presentar-se al.legacions van esdevenir aprovats de forma
definitiva, produint-se la preceptiva publicació en el BOP de Girona el
dia 26 de juny de 2006 i l’entrada en vigor als 15 dies de l’esmentada
publicació, dia 13 de juliol de 2006.
Vist que des de la Regidoria del Casal del Jubilat es proposa la
modificació dels següents articles: 1, 2, 3, 9, 10, 15, 18 i Disposició
Derogatòria.
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Vistos els articles 49 de la Llei 7/85; 52, 66, 178, 236 i 237 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, (Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril); i articles 60 i següents del ROAS
(Decret 179/1995, de 13 de juny), i concordants, en relació al
procediment d’aprovació de les ordenances municipals.
Amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi Ambient i
Mobilitat, el Ple adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels següents articles del
Reglament del Casal del Jubilat de Lloret de Mar:
ARTICLE 1. DENOMINACIÓ, DOMICILI, NATURALESA I OBJECTIUS
DEL CASAL.
Al final del punt 3 canviar el nom de “Àrea de Benestar i Família” per
“Àrea de Serveis a la Persona”.
ARTICLE 2. ACTIVITATS, SERVEIS I CONTRAPRESTACIONS.
Afegir a la tercera frase del punt 1, després “d’ocupacionals” la
paraula “i preventives".
ARTICLE 3. PERSONES USUÀRIES
A l’apartat “2.1 Membres de ple dret”, el tercer paràgraf quedarà així:
“Un cop reconeguda la jubilació, caldrà anar al Casal del Jubilat de
Lloret a sol.licitar l’expedició del carnet de jubilat de l’Ajuntament de
Lloret de Mar. L’expedició del carnet serà gratuïta i amb caràcter
definitiu mentre la persona compleixi els requisits esmentats
anteriorment. Aquest carnet permetrà gaudir dels serveis,
equipaments i activitats del Casal del Jubilat així com el dret a
prestacions i serveis que l’Ajuntament pugui regular per als jubilats.”
ARTICLE 9. EL CONSELL ASSESSOR I DE GOVERN.
A l’apartat “9.1 COMPOSICIÓ” els apartats a) i e) quedaran amb la
següent redacció:
“a) Dos membres del consistori membres de l’equip de govern, un
dels quals ostentarà el càrrec del president del consell, amb vot de
qualitat i l’altre serà el responsable del àrea de Benestar i Família.
I un tercer regidor/a escollit entre els membres que no formen part
del equip de govern.”
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“e) Un vocal d’associacions del municipi que tinguin com a finalitat
l’atenció a les persones jubilades, les quals hauran de representarlos, com a mínim, en un 20 per cent del total de jubilats del poble. En
el cas de que vàries associacions reuneixin aquest requisit, s’escollirà
la que tingui major representativitat.”
A l’apartat “9.3 REUNIONS” afegir aquest paràgraf:
“L’aprovació dels acords dels temes tractats en les reunions es
validaran per majoria simple.”
A l’apartat “9.3 DELS VOCALS I LA SEVA ELECCIÓ” afegir els punts 2
i 6, que quedaran amb aquesta redacció:
“2.- Les persones interessades en formar part del Consell Assessor
hauran d’adreçar la seva petició a l’Ajuntament mitjançant instància
amb exposició de motius.”
“6.- Les persones que optin a formar part del Consell, hauran
d’acceptar les següents responsabilitats:
- Vetllar pel bon clima relacional dins el casal. Ser mediadors en els
conflictes que puguin sorgir entre els usuaris quan no hi siguin
presents els responsables.
- Col.laborar activament amb els professionals del centre en la
preparació i execució de les activitats.
- Representar els professionals del centre quan aquests així els hi
demanin.
- Detectar necessitats, dels assistents i plantejar-les als
responsables.
- Participar en gestions fora del centre quan els responsables els ho
demanin.
- Fer arribar suggeriments i propostes
dels usuaris als
responsables”.
A l’apartat “9.5 LES ELECCIONS”, afegir al final aquest paràgraf:
“Donat el cas, un cop finalitzat el període de presentació de
candidatures,
si es presenten igual número de candidats que
candidatures disponibles, el Consell Assessor es reunirà i proposarà
els candidats presentats.”
ARTICLE 10- DELS COL.LABORADORS
Afegir al final del paràgraf aquesta frase:
“Aquestes persones podran oferir-se lliurement
seleccionades pels membres del Consell Assessor.”
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ARTICLE 15. DEL PERSONAL.
Afegir al final aquest paràgraf:
“2. El/la coordinador/a d’activitats i l’assessor/a tècnic/a assumiran
les responsabilitats de mantenir l’ordre en estricte compliment del
reglament.”
ARTICLE 18. HORARIS DEL CASAL
Afegir al primer paràgraf aquesta frase:
“El dilluns l’establiment romandrà tancat per descans del personal
concessionari.”
Afegir al final de l’article aquest paràgraf:
“Els responsables del casal pactaran amb els concessionaris l’obertura
dels dilluns quan coincideixin amb dies de celebracions del centre.”
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Canviar el paràgraf existent per aquesta redacció:
“A l’entrada en vigor d’aquest Reglament quedarà automàticament
derogat el REGLAMENT DEL CASAL DEL JUBILAT DE LLORET DE MAR,
que va entrar en vigor el dia 13 de juliol de 2006.”
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30
dies naturals amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí
Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat i tauler d’anuncis
de la Corporació.
TERCER.- En el supòsit que no es presentin al·legacions o
reclamacions, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament,
d’acord amb allò que disposa l’article 49.c) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Essent les 00’16 hores, el Sr. Alcalde fa un recés a la sessió.
Essent les 00’26 hores, es reinicia la sessió per ordre de l’Alcaldia.
8.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ECONÒMICA
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA i ELS AJUNTAMENTS DE LLORET
DE MAR i TOSSA DE MAR, PER AL FINANÇAMENT DEL PROJECTE
“AGENDA 21 LOCAL”.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Riera dient que es van tenir
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diferents reunions amb la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Tossa de
Mar.
El PALS es farà conjuntament pels dos Ajuntaments, donat que són àmbits
geogràfics semblants i amb unes mateixes problemàtiques.
El PALS te en compte tres àmbits en la seva elaboració: el social, l’econòmic
i l’ambiental.
Avui el que fem és aprovar un conveni amb la Diputació de Girona, per la
qual subvenciona el PALS en 90.000 €, comprometent-se els Ajuntaments
de Lloret i de Tossa a posar els altres 10.000. La documentació que
acompanya a la proposta està formada pel conveni, així com pel plec de
condicions. També consta el programa de suport del PALS.
Una data important en la inspiració d’aquest programa neix a la Cimera de
la Terra, que es va fer a Rio de Janeiro l’any 1992. Posteriorment, s’han fet
nombroses conferències i trobades, també a Europa, i a l’any 1996, a
Lisboa, es parla del Pla a l’Acció.
Aquests instruments han de servir d’ajuda als governants per prendre
decisions encaminades al millor desenvolupament dels diferents països. El
que es pretén és que hi hagi una participació de tots els agents socials,
associacions de tota mena i ciutadans en general.
En síntesi, la documentació que forma el PALS es compondria d’una
memòria descriptiva, on constarien la problemàtica del municipi en qüestió,
i seguiria amb una diagnosi ambiental, una diagnosi estratègica.
Evidentment, un requisit important és que la participació sigui el més ample
possible i, posteriorment, s’ha de fer un seguiment mitjançant la fixació
d’indicadors.
Una vegada aprovat aquest conveni, el que procedeix és aprovar el plec de
condicions del concurs per poder adjudicar l’elaboració del PALS de Lloret i
Tossa.
Intervé el Sr. Garcia donant la benvinguda a aquest PALS i avançant que
votarà a favor.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que ell sempre ha cregut
a l’Agenda XXI a la que considera una eina molt important, i dóna la
benvinguda a aquest conveni, que permetrà desenvolupar feines ja
començades i altres propostes noves. Votaran a favor.
A continuació, intervé el Sr. Amaya donant també, primerament, la
benvinguda a aquest conveni amb la Diputació, que ens permetrà fer aquest
pas.
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Troba una contradicció aquesta aprovació amb la situació en què es troba
actualment l’Agenda XXI, que ja fa temps que existeix.
Als anys 1996/1997 l’Ajuntament de Lloret de Mar, amb el consens de les
forces polítiques, inicien un procés de la creació de l’Agenda XXI, acordantse l’adhesió a la Carta d’Alboorg en un Ple de la Corporació del 22 d’octubre
de 1998.
Des de llavors s’ha treballat en varis documents. L’auditoria ambiental del
medi natural litoral de Lloret de Mar; l’ evolució dels indicadors ambientals
del litoral a Lloret de Mar; estudis previs a l’estudi i proposta d’actuació del
sòl no urbanitzable; consens per la mobilitat; i el Sistema d’Indicadors de
Lloret de Mar.
Després d’entrar al 2003 al govern (CIU i PP), el Sr. Ramon Botet, càrrec de
confiança de l’anterior govern va ser eliminat com a coordinador de
l’Agenda local.
Varis presidents i vicepresidents
vicepresidència de l’Agenda XXI.

han

passat

per

la

presidència

i

En el 2004 s’anomenen vicepresidents als Srs. Santi Escartin i Josep Tomàs,
quedant fora l’altre candidat, l’actual Secretari de l’agrupació local de CiU,
en Lluís Austrich. Donat això, des del govern no es porta cap iniciativa a
l’Agenda XXI argumentant que està polititzada.
Actualment la presidència de l’Agenda XXI l’ocupa la Sra. M. Antònia Leal.
Donat que aquest pla té dos anys per redactar-se, la seva pregunta és si
mentrestant l’Agenda XXI seguirà paralitzada.
En alguna de les reunions de l’Agenda XXI, el Sr. Riera ha arribat a dir que
nosaltres portéssim una proposta. Malauradament són vostès, l’equip de
govern, qui ha de fer propostes, per això estan governant. Les propostes
han de ser iniciativa de l’equip de govern.
Contesta el Sr. Riera agraint primerament el suport de la major part dels
grups.
Respecte al Sr. Amaya, dir que l’Agenda XXI no és una contradicció, sinó
que és una realitat que està treballant per Lloret. Ha de desenvolupar
diferents temes i que ara desenvoluparà el PALS.
Ha parlat que havien eliminat a l’anterior coordinador i no és així. El que
van fer és rescindir el seu contracte. Era una persona autònoma, amb un
contracte, i l’equip de govern va considerar que ja tenien personal propi
dintre l’Ajuntament que podia fer aquesta feina. Per tant, per reduir costos,
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per estalviar, es va rescindir aquest contracte i es va utilitzar el nostre
personal.
Respecte a les persones que ha citat com vicepresidents de l’Agenda XXI,
cap és militant de CIU. En tot cas, militants dels diferents grups polítics han
estat i seguiran estant a l’Agenda XXI i han estat o seran presidents i
vicepresidents. Això és lògic, perquè les persones que s’interessen per
temes polítics també s’interessen per altres temes d’importància per al seu
poble.
Ha parlat que l’Agenda XXI de Lloret està paralitzada. Doncs bé, ha de dir
que han fet varies propostes d’actuació, i aquí, a tots ens entra el dubte on
està la línia que separa la implicació de la ingerència.
Nosaltres hem fet dues propostes que no han tirat endavant, i ara faran una
altra.
Pensa que la redacció del PALS, a part de ser important per si mateixa, una
vegada aprovat ens obrirà la porta a altres subvencions (doncs és una
exigència).
L’Agenda XXI no és una associació, és un procés del poble que no pertany a
ningú i que, en tot cas, com ja ha dit, és del poble i ningú pot apropiar-se
d’ella.
L’equip de govern, el que ha fet, és posar eines a disposició de l’Agenda XXI
per al seu desenvolupament.
Torna a intervenir el Sr. Amaya dient que l’equip de govern pot posar eines
per treballar o traves perquè no es treballi.
Vol aclarit el tema dels vicepresidents, i és que le Sr. Lluís Austrich va
proposar la seva candidatura, però no va tirar endavant, i és a partir d’aquí
que es va parlar de politització per part de l’equip de govern. Podria ser una
casualitat, però a ells els sembla que no.
Parlant de propostes, la Generalitat obliga des de la Llei 16/02, a tenir fet el
mapa de capacitat acústica i l’any 2005 es va començar a fer en aquest
Ajuntament. Però encara no s’ha aprovat en aquests plenari, malgrat que ja
en el 2005 havia d’estar aprovat.
De nou, contesta el Sr. Riera que no entrarà en el tema de la
vicepresidència perquè és aigua passada i perquè no és un tema important,
si bé ha de dir que no comparteix el que ha dit el Sr. Amaya.
Es cert que es va iniciar per part de l’Agenda XXI el mapa acústic, però
posteriorment s’ha arribat a un acord amb la Universitat de Girona perquè
el desenvolupin i es faci de forma que es compleixi la llei. Aquest és un cas
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clar de com una iniciativa de l’Agenda XXI finalitzarà amb una aprovació en
el Ple.
També ha hagut realitats d’aportacions de l’Agenda XXI recollides en el
POUM.
En aquest moment el que fem és dinamitzar aquest procés tan important
per a Lloret com és l’Agenda XXI.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist que els Ajuntaments de Lloret de Mar i de Tossa de Mar van
acordar adherir-se a la Carta d’Aalborg l’any 1998.
Vist que l’àrea geogràfica que abasten aquests municipis constitueix
una unitat territorial que requereix d’un desenvolupament conjunt
dels criteris de sostenibilitat, tant pel que fa a la gestió quotidiana
com en la coherència en el desplegament dels diferents
planejaments.
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar coneix els objectius, els
instruments i les condicions del Programa de suport de la Diputació
de Girona a la redacció de Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat
(PALS), i manifesta la seva voluntat d’adherir-s’hi.
Vist que la Diputació de Girona, en funció de les seves
per la prestació d’assistència econòmica, jurídica i
interessada a acollir els esmentats ajuntaments al
suport a la redacció de Plans d’Acció Local per a la
(PALS).

competències
tècnica, està
Programa de
Sostenibilitat

Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995,
de 13 de juny, en relació als convenis interadministratius.
Amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi Ambient i
Mobilitat, el Ple adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament, l’Ajuntament
de Tossa de Mar i la Diputació de Girona, per a la redacció de les
respectives Agendes 21 Locals, dins d’una iniciativa supramunicipal i
amb l’import i percentatge que es relaciona a continuació:
Ajuntament
Lloret de Mar i
Tossa de Mar

Valor de la subvenció
90.000 €, corresponent al 90% del preu de licitació,
assenyalant-se com a tipus de licitació la quantitat
de 100.000 € (a la baixa), IVA inclòs.
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SEGON.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona
(Àrea d’Acció Territorial), i acceptar les condicions i la normativa que
regeix l’atorgament d’aquesta subvenció.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona (Àrea
d’Acció Territorial - Medi Ambient i Territori) i a l’Ajuntament de Tossa
de Mar, per al seu coneixement.
9.- APROVACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI PER LA PROTECCIÓ I
GESTIÓ DEL MASSÍS DE CADIRETES.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera fent una
breu explicació de la proposta, que consisteix principalment en aprovar els
Estatuts del Consorci citat i sotmetre’ls a informació pública.
Intervé el Sr. Elorza dient que ells estan d’acord i que sempre és positiva la
col.laboració entre diferents administracions, però que els preocupa el
contingut de l’article 19, i per això vol preguntar al Sr. Riera que expliqui
quin serà el montant de les nostres obligacions financeres amb el Consorci.
Donat que en aquest es parla de dos criteris, quin serà el que s’aplicarà, ja
que, si s’aplica el de població, nosaltres tenim les de perdre, i ells creuen
que és més just el de la superfície, tal i com es fa en els PEIN.
Contesta el Sr. Riera que quan es van reunir es va discutir aquest tema i el
primer criteri era el de la població. Aquest era el criteri de la major part dels
pobles. Nosaltres varem proposar el del territori, i el final varem poder
pactar una fórmula mixta en la que el tema poblacional eren 9.000 € i 2.000
el territorial, quedant com obligació financera per part de l’Ajuntament de
Lloret en 4.000 €. Cal tenir en compte que som l’Ajuntament més
important.
Torna a intervenir el Sr. Elorza dient que, solucionat aquest dubte i estant
d’acord en la solució, en tenen un altre, i és quin criteri s’utilitza per escollir
la representació. Creu que és important vigilar aquest tema per no trobarnos en problemes.
Novament, contesta el Sr. Riera que hi ha un representant per cada
ajuntament, i que cada representant és un vot. Igual, per tant, que en
altres consorcis.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Ateses les converses i les reunions prèvies que s’han mantingut amb
els representants polítics i tècnics dels diferents ajuntaments inclosos
en l’àmbit del Massís de Cadiretes-Ardenya, amb la finalitat de
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constituir un Consorci d’aquest espai natural, que tindrà la funció de
gestionar-lo de manera sostenible i fomentar la seva preservació.
Atès que tots els municipis consultats han manifestat la voluntat de
participar en un projecte de protecció i foment del massís, alhora que
es considera positiu pels interessos de Lloret de Mar d’entrar a formar
part del Consorci.
Atesa la proposta d’Estatuts del Consorci per a la Protecció i Gestió
del Massís de Cadiretes-Ardenya, redactada definitivament.
Atès allò establert a l’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, en relació al procediment d’aprovació dels estatuts.
Amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi Ambient i
Mobilitat, el Ple adopta el següent acord:
PRIMER. Aprovar els Estatuts del Consorci per la Protecció i Gestió del
Massís de Cadiretes.
SEGON.- Sotmetre a informació pública el text íntegre dels Estatuts
per termini de trenta dies mitjançant anuncis al BOP, DOGC, Tauler
d’Anuncis de la Corporació i Web municipal.
TERCER.- En el supòsit que no es presentessin al·legacions o
suggeriments, els Estatus restaran elevats a definitius sense més
tràmits.
QUART. Designar com a representant de l’Ajuntament de Lloret de
Mar al Consorci per la Protecció i Gestió del Massís de Cadiretes al Sr.
Ignasi Riera i Garriga, 2n Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de Medi
Ambient.
CINQUÈ. Notificar el present acord als municipis de l’àmbit territorial
del massís de Cadiretes-Ardenya, a la Diputació de Girona, al Consell
Comarcal del Gironès, al Consell Comarcal de la Selva i al Consell
Comarcal del Baix Empordà.
10.- SOL.LICITAR AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ i UNIVERSITATS,
COMPETÈNCIES EN EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I ADMISSIÓ EN
ELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, AIXÍ COM EL FUNCIONAMENT
DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LES LLARS D’INFANTS.
D’ordre de la Presidència pren la paraula la Sra. Olivé, fent una breu
explicació del tema, en el sentit que se sol.licita del Departament d’Educació
i Universitats les competències relacionades, per una banda, en els Consells
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de Participació de les llars d’infants, que diem que són com Consells
Escolars i per tant el lloc de trobada de la comunitat educativa, i les
relacionades amb els processos de preinscripció i admissió d’infants als
centres d’ensenyament sufragats per fons públics.
En aquest últim cas, es venen utilitzant els criteris genèrics de la
Generalitat, però seria bo i important poder incidir en alguns d’aquests
criteris.
Els comuns ja estan regulats i són obligats per tots, però els específics o
complementaris, si tenim aquestes competències, els podem ajustar. Cal dir
que si bé la proposta és de l’Ajuntament, després ha de passar pel Consell
de Participació i, finalment, és la Generalitat qui els aprova.
Intervé el Sr. Coloma dient que entén que es fa per millorar el procés de
selecció i, per tant, el que hem de veure és quins seran els barems que
s’apliquen en el seu moment.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Garcia i dóna lectura a l’art. 16.2 del
Decret 282/2006, de 4 de juliol, que diu: “Així mateix, els ajuntaments
poden establir, per a tots els centres que imparteixin el primer cicle
d’educació infantil sufragats amb fons públics del seu territori, un barem
diferent al recollit a la normativa que regula l’admissió d’alumnat,
respectant en tot cas els criteris d’admissió que s’hi estableixen”.
Ens agradaria saber si realment pensen modificar la baremació establerta
per cada criteri d’admissió i, en cas afirmatiu, quina seria aquesta
baremació, i a quin criteri li atorgarien una puntuació més elevada.
L’article 18.2 del mateix Decret diu: “Quan l’ajuntament tingui delegades les
competències esmentades (consells de participació), aquest ha de regular la
participació de la comunitat educativa i de l’administració local en el centre i
la gestió de la llar d’infants”. Ens agradaria saber com regularan aquest
òrgan de participació, quines seran les seves competències i les seves
funcions.
No volem córrer el risc, sigui quin sigui l’equip que governi, que es pugui fer
un mal ús d’aquestes competències, beneficiant als amics del govern de
torn.
Donat que aquest equip de govern no es caracteritza per tenir en compte
les opinions dels diferents agents socials i grups polítics, pensem que si
assumeixen aquestes competències faran un ús partidista en el
desplegament de la normativa d’admissió d’alumnat i del consell de
participació de les llars d’infants.
Per tant, votarem en contra.
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A continuació, intervé la Sra. Parrilla dient que ells votaran a favor.
Consideren molt positiu acostar l’administració al ciutadà i els ajuntaments
són els que millor coneixen la realitat de cada poble. En definitiva, creuen
que és una opció molt positiva.
El Decret permet una tercera competència (en dóna lectura) en relació a la
inspecció i control de les llars d’infants privades. Suposa que aquesta queda
de moment en la recàmara.
Voldrien saber si pensen aplicar-ho ja en aquest curs, o esperaran al
següent.
Contesta la Sra. Olivé que els barems s’han d’estudiar i intentaran arribar a
aquest curs. Si no fos així, es faria al següent.
Com ja ha dit abans, creuen que poden donar una millor resposta i el seu
propòsit, demanant aquestes competències, és el protegir millor els drets
dels infants.
De nou, intervé el Sr. Garcia dient que no ha contestat quins seran els nous
barems. I com que la seva fixació per part de l’Ajuntament, si és partidista
és un risc, si no els coneixen, no poden donar el seu vot a favor.
Torna a contestar la Sra. Olivé que, com ja ha dit abans, els barems i
puntuacions no es tenen encara. En tot cas, se seguiran criteris tècnics i
aquests es passaran primer al Consell de Participació municipal, i després al
Departament d’Educació de la Generalitat, que serà qui en definitiva els
aprovi.
Sense més deliberació, i per 20 vots favorables dels regidors de CIU, PP,
PSC-PM, GRILL i ERC, i 1 vot en contra del regidors de ICV-EUIA, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
Vist el Decret 282/2006, de 4 de juliol, que regula el primer cicle de
l’educació infantil.
Vist que la Regidoria d’ Educació de l’Ajuntament de Lloret de Mar
considera necessari adaptar el procés de preinscripció i admissió en
els centres d’educació infantil, així com el funcionament del Consell
de Participació de les Llars d’infants, a les especificitats de la nostra
població.
Vist que el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, preveu
la possibilitat de que la Generalitat delegui competències de la
mateixa en els ens locals.
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Atès el que determina el citat Text Refós en els seus articles
70.1;137;138;139 i 140, així com el Decret 282/2006, de 4 de juliol,
en els seus articles 16.2;18.2 paràgraf segon; i article 20.
Amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi Ambient i
Mobilitat, el Ple adopta el següent acord:
PRIMER.- Sol·licitar del Departament d’Educació i Universitats,
d’acord amb el que preveu l’article 20 del Decret 282/2006, de 4 de
juliol, per el qual es regula el primer cicle d’educació infantil, i el Títol
XII del Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya
2/2003, de 28 d’abril, les següents competències:
•
•

Les relacionades amb el procés de preincrispció i admissió
d’infants als centres en els ensenyaments sufragats amb fons
públics en la forma prevista a l’article 16.2.
Les relacionades amb els Consells de Participació de les llars
d’infants en la forma prevista en l’article 18.2 segon paràgraf .

SEGON.- Autoritzar al sr Alcalde-President per la signatura del
conveni en el que s’ha de plasmar la delegació en cas de ser
concedida, al que es refereix l’article 20.2 a) del Decret 282/2006.
TERCER.- Notificar el present acord al Departament d’Educació i
Universitats de la Generalitat de Catalunya i a la Regidoria d’Educació
d’aquest Ajuntament.
11.- CESSIÓ AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT
D’UNA FINCA PER A LA UBICACIÓ D’UN NOU CEIP A FENALS.
Prèvia autorització de la Presidència, es dóna la paraula al Sr. Valls que
comença dient que presentarà els dos temes alhora, donat que tenen una
mateixa finalitat.
Seguidament, dóna lectura tant a la part expositiva com dispositiva de la
proposta.
Demana al grup socialista que faci el que estigui a la seva mà per accelerar
la construcció d’aquests equipaments tan importants per a Lloret.
Intervé el Sr. Garcia dient que, si recorden bé, ja fa tres anys que des
d’ICV-EUIA demanaven un nou CAP, un centre de primària i un centre de
secundària a Fenals. I nosaltres recordem que vostès deien que Fenals era
majoritàriament un barri de segona residència i que ningú demanava
serveis. Ens alegrem molt que s’avinguin a les nostres propostes, encara
que hem perdut tres anys.
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Seguidament, pren la paraula el Sr. Elorza dient que ja estan d’acord. Que
és important en temes d’equipaments seguir criteris de desconcentració,
perquè d’aquesta manera anem millorant els barris.
Tal i com els ha demanat el Sr. Valls, faran totes les gestions que estiguin al
seu abast per accelerar aquests equipaments.
Contesta el Sr. Valls, en referència a la intervenció del Sr. Garcia, que
sembla que no vol entendre les coses. Ells no van dir que no fos necessari a
Fenals, sinó que van analitzar la situació i consideraven prioritari el del
Rieral sobre el de Fenals, perquè en el primer havia més primera residència
i a Fenals més segona residència.
Però ja es tenia també terrenys per fer-ho a Fenals, i no sols això, sinó que
també els tenim al Portal de Ponent i en diferents altres llocs on el POUM
s’hagi de desenvolupar (Sant Quirze, etc.).
Per tant, el que no pot fer el Sr. Garcia és fer un extracte d’una opinió
obviant el que va davant i el que va darrera. No és veritat el que diu que
nosaltres dèiem. Si us plau, no faci afirmacions que nosaltres no hem fet
mai.
De nou, intervé el Sr. Garcia dient que el Sr. Valls s’ha anat al fàcil, que era
el CAP, però ell es referia també al col.legi, i quan es parlava de Fenals ja
tenia 3.000 habitants censats. Com ja van dir llavors, ja és hora que posin
serveis a Fenals.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que el Sr. Garcia s’equivoca.
Referent a l’escola Àngels Alemany no va haver cap discussió.
La comparació entre el Rieral i Fenals es va fer pel CAP, i era per un tema
de prioritzar. I es prioritzava el Rieral perquè fa 3 o 4 anys era clar que el
Rieral era una zona de primera residencia escollida per molts lloretencs,
mentre que Fenals era més de segona residència. Lentament, Fenals s’està
també convertint en primera residència.
Però avui el que estem fent és repetir una cessió que ja varem fer el 2006 i
que, per raons jurídiques, gairebé un any i mig després ens han demanat
que tornem a fer-ho per separat, i això és el que fem avui, repetir una
cessió que ja varem fer gairebé fa dos anys.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist l’acord Plenari de data 20/07/2006 pel qual es va cedir
gratuïtament en propietat, lliure de càrregues i gravàmens, al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, una finca de
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14.520 m2., de superfície, que està qualificada de bé patrimonial, a fi
de destinar-la a CEIP i IES a la zona de Fenals (Santa Clotilde).
Atès que per part dels Serveis Territorials a Girona del Departament
d’Educació, es va comunicar a l’Ajuntament que cal segregar la finca
en dues parts, així com fer acord de cessió per cadascun dels dos
equipaments escolars.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 16/11/2007,
pel qual es va segregar en dues la finca de 14.520 m2. situada al
sector de Santa Clotilde, resultant dues finques de 7.734 m2 i 6.786
m2 per destinar-les, respectivament, a un CEIP i a un IES.
Atès que, posteriorment, es va procedir a inscriure en el Registre de
la Propietat les dues finques resultants de la segregació a nom de
l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Atès que l’expedient s’ha tramitat conforme a l’establert al Text Refós
d ela Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i el Reglament de patrimoni
dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi Ambient i
Mobilitat, el Ple adopta el següent acord:
PRIMER.- Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya,
el domini de la finca inscrita a l’Inventari de Béns del Municipi com a
bé patrimonial, lliure de càrregues i servituds, inscrita al Registre de
la Propietat com a finca independent, per destinar-la a la construcció i
posada en funcionament d’un col.legi d’educació infantil i primària
(CEIP), que es descriu registralment d’aquesta manera:
“Urbana. Porción de terreno, situada en Lloret de Mar, en la
Urbanización Santa Clotilde, destinada a equipamientos
públicos, ocupa una superficie de siete mil setecientos treinta y
cuatro metros cuadrados. Linda: al Norte con la calle Santiago
de Cuba; Sur, parte con la calle Dafne y parte con calle Pius;
al Oeste, con la calle Pius, y al Este con finca de titularidad
municipal destinada a equipamientos. Se halla afecta al
DOMINIO PÚBLICO por ser de cesión obligatoria a favor del
Ayuntamiento a fin de destinarla a EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS”.
Aquesta finca consta inscrita en el Registre de la Propietat de núm. 1
de Lloret de Mar, al volum 3498, Llibre 372, Foli 138, Finca núm.
18.488, inscripció 1a.
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SEGON.- Si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el
termini de 5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30
anys següents, el bé objecte de cessió revertirà automàtica de ple
dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten de
l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya.
En tot cas operarà la reversió tant del be objecte de cessió com de les
instal·lacions i construccions existents sobre la finca i a favor de
l’Ajuntament de Lloret de Mar, transcorregut el termini de 30 anys a
comptar de la data d’inscripció en Registre de la Propietat de la cessió
acordada.
La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en
les condicions que faci possible continuar oferint el servei educatiu,
d’acord amb la normativa vigent.
TERCER.- La construcció de l’equipament escolar a que fa referència
aquest acord podrà ser dut a terme per la pròpia Generalitat de
Catalunya o per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic, si be la
prestació del servei educatiu en el mateix haurà de efectuar-lo
únicament la Generalitat de Catalunya.
El solar és apte per al seu destí com a equipament escolar, no té cap
condicionant medioambiental i compta amb abastament d’aigua,
evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la
potencia suficient per l’execució de l’obra i el posterior correcte
funcionament de l’equipament escolar així com amb la instal·lació
d’una estació transformadora d’energia –en el supòsit de ser
necessari-, xarxa telefònica i conducció de gas –en cas de disposarne-, i el vial que dóna davant del solar es trobarà pavimentat la
calçada i tindrà encintades les voreres. Correspondrà a l’Ajuntament
qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin
afectar a l’immoble cedit i adoptar les mesures necessàries per
aconseguir el seu destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap
cost o càrrega per aquest, i eliminant qualsevol obstacle que pugui
impedir la correcta execució de les obres.
QUART.- La quota de l’impost sobre construccions, instal.lacions i
obres que s’acrediti per la construcció del centre, en base a l’article
103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una
construcció d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la
gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència
d’obres com a conseqüència d’aquestes obres, així com per als tributs
que puguin gravar l’activitat educativa.
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CINQUÈ.- En relació a l’equipament escolar, el Departament
d’Educació, directament o través de l’ens que determini, es farà
càrrec del manteniment normatiu i del preventiu, així com de totes
les reformes, adequacions i millores que requereixi el centre educatiu.
L’Ajuntament assumeix les despeses corresponents a la vigilància,
neteja, subministraments (electricitat, aigua i combustibles) i
conserge en el cas que se’n disposi, així com el manteniment
correctiu (petits desperfectes que es derivin de l’activitat escolar
ordinària com ara bombetes, reposició de vidres trencats , etc.).
SISÈ.- Es garanteix l’ús de l’equipament escolar, inclòs el solar no
edificat, per part de l’AMPA del centre i de les entitats i associacions
ciutadanes del municipi que ho sol·licitin a l’Ajuntament. En cas de
sol·licituds diferents a les anteriors, per a realitzar activitats
vinculades o compatibles al servei escolar, l’ús de l’equipament
escolar s’autoritzarà de mutu acord entre l’Ajuntament i el
Departament d’Educació.
SETÈ.- Es faculta el Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es
disposa en el present acord.
VUITÈ.- Sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies el
corresponent expedient d'acord amb l'article 49 del Reglament de
patrimoni dels ens locals.
NOVÈ.- Transcorregut aquest termini sense reclamacions, s'entendrà
aprovat el corresponent expedient en forma definitiva sense
necessitat de nou acord.
DESÈ.- Donar compte al Departament
Generalitat de l'acord de cessió.

de

Governació

de

la

12.- CESSIÓ AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT
D’UNA FINCA PER A LA UBICACIÓ D’UN NOU IES A FENALS.
Queda reproduïda la deliberació del punt anterior.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist l’acord Plenari de data 20/07/2006 pel qual es va cedir
gratuïtament en propietat, lliure de càrregues i gravàmens, al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, una finca de
14.520 m2., de superfície, que està qualificada de bé patrimonial, a fi
de destinar-la a CEIP i IES a la zona de Fenals.
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Atès que per part dels Serveis Territorials a Girona del Departament
d’Educació, es va comunicar a l’Ajuntament que cal segregar la finca
en dues parts, així com fer acord de cessió per cadascun dels dos
equipaments escolars.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 16/11/2007,
pel qual es va segregar en dues la finca de 14.520 m2. situada al
sector de Santa Clotilde, resultant dues finques de 7.734 m2 i 6.786
m2 per destinar-les, respectivament, a un CEIP i a un IES.
Atès que, posteriorment, es va procedir a inscriure en el Registre de
la Propietat les dues finques resultants de la segregació a nom de
l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Atès que l’expedient s’ha tramitat conforme a l’establert al Text Refós
d ela Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i el Reglament de patrimoni
dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi Ambient i
Mobilitat, el Ple adopta el següent acord:
PRIMER.- Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya,
el domini de la finca inscrita a l’Inventari de Béns del Municipi com a
bé patrimonial, lliure de càrregues i servituds, inscrita al Registre de
la Propietat com a finca independent, per destinar-la a la construcció i
posada d’un institut d’educació secundària (IES), que es descriu
registralment d’aquesta manera:
“Urbana. Porción de terreno situada en Lloret de Mar, en la
Urbanización Santa Clotilde, destinada a equipamientos
públicos, ocupa una superficie de seis mil setecientos ochenta y
seis metros cuadrados. Linda: al Norte con la calle Santiago de
Cuba; Sur, parte con la calle Dafne; al Oeste, con finca de
titularidad municipal destinada a equipamientos; y al Este, con
calle Joaquín Codina Vinyes. Se halla afecta al DOMINIO
PÚBLICO por ser de cesión obligatoria a favor del Ayuntamiento
a fin de destinara a EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS.”.
Aquesta finca consta inscrita en el Registre de la Propietat de núm. 1
de Lloret de Mar, al volum 3498, Llibre 372, Foli 144, Finca núm.
18.492, Inscripció 1a.
SEGON.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament
escolar, mitjançant la seva construcció i/o ús per a tal finalitat.
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A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada
en el termini de 5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels
30 anys següents, el bé objecte de cessió revertirà automàtica de ple
dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten de
l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya.
TERCER.- La construcció de l’equipament escolar a que fa referència
aquest Acord podrà ser dut a terme per la pròpia Generalitat de
Catalunya o per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic, si be la
prestació del servei educatiu en el mateix haurà de efectuar-lo
únicament la Generalitat de Catalunya.
El solar és apte per al seu destí com a equipament escolar, no té cap
condicionant medioambiental i compta amb abastament d’aigua,
evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la
potencia suficient per l’execució de l’obra i el posterior correcte
funcionament de l’equipament escolar així com amb la instal·lació
d’una estació transformadora d’energia –en el supòsit de ser
necessari-, xarxa telefònica i conducció de gas –en cas de disposarne-, i el vial que dóna davant del solar es trobarà pavimentat la
calçada i tindrà encintades les voreres. Correspondrà a l’Ajuntament
qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin
afectar a l’immoble cedit i adoptar les mesures necessàries per
aconseguir el seu destí a plena satisfacció del cessionari, sense cap
cost o càrrega per aquest, i eliminant qualsevol obstacle que pugui
impedir la correcta execució de les obres.
QUART.- La quota de l’impost sobre construccions, instal.lacions i
obres que s’acrediti per la construcció del centre, en base a l’article
103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una
construcció d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la
gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència
d’obres com a conseqüència d’aquestes obres, així com per als tributs
que puguin gravar l’activitat educativa.
CINQUÈ.- El cessionari podrà dur a terme la construcció objecte
d’aquesta cessió per si mateix o per terceres persones, i pot establir
els drets reals i les càrregues que consideri oportunes sobre la finca
cedida a favor d’organismes, entitats o empreses que estiguin
participades, de forma directa o indirecta, majoritàriament per la
Generalitat de Catalunya.
Així mateix, el cessionari o el seu causahavent, podrà destinar la part
del terreny no edificat i les construccions aixecades en l’exercici del
seu dret, a altres usos alternatius vinculats o compatibles amb el
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d’equipament escolar, sempre que no limitin o condicionin el seu
normal desenvolupament.
SISÈ.- La finalitat per a la qual es fa la cessió s’ha de complir en el
termini màxim de cinc anys i s’ha de mantenir la seva destinació en
els trenta anys següents i, en cas contrari, el bé cedit revertirà de
forma automàtica a l’ens cedent.
SETÈ.- Es faculta el Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es
disposa en el present acord.
VUITÈ.- Sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies el
corresponent expedient d'acord amb l'article 49 del Reglament de
patrimoni dels ens locals.
NOVÈ.- Transcorregut aquest termini sense reclamacions, s'entendrà
aprovat el corresponent expedient en forma definitiva sense
necessitat de nou acord.
DESÈ.- Donar compte al Departament
Generalitat de l'acord de cessió.

de

Governació

de
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13.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC
(CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA) DEL TANATORI MUNICIPAL DE
LLORET DE MAR A FUNERÀRIA SANT ROMÀ, S.L.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls que fa una breu
explicació de la part expositiva de la proposta, i dóna lectura íntegre a la
seva part dispositiva, que consisteix en adjudicar el contracte de gestió del
servei públic del tanatori municipal a l’empresa FUNERÀRIA SANT ROMÀ
SL., en els mateixos termes que conté la proposta.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès que en data 30/10/2007 el Ple municipal va aprovar la incoació
d’expedient de contractació administrativa, mitjançant concurs i
tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte de gestió del
servei públic (concessió administrativa) del Tanatori municipal de
Lloret de Mar, així com també va aprovar el corresponent plec de
condicions jurídiques, administratives i econòmiques.
Atès que els anuncis relatius a l’esmentada licitació van publicar-se
en el BOP de Girona núm. 5007 de data 13/11/2007, i en el DOGC
núm. 225 de data 20/11/2007, i dins el termini per a presentar
proposicions,
van
presentar-ne
les
empreses
SF
Castellanomanchegos, SL i Funerària Sant Romà, SL.
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Atès que el dia 19/12/2007, la Mesa de Contractació va procedir a
l’obertura de pliques, i va admetre les proposicions d’ambdues , atès
que acreditaven els requisits previstos en el plec de condicions, a la
vegada que es va ordenar sotmetre la valoració de cadascuna d’elles
al corresponent informe tècnic.
Atès que la mesa de contractació s’ha reunit en data 22/01/2008, i a
la vista del informe emès conjuntament pel Secretari i el Interventor
municipals de valoració de les ofertes presentades en base als criteris
establerts en el plec de condicions, ha efectuat proposta d’adjudicació
a favor de Funerària Sant Romà, SL, per haver obtingut major
puntuació que l’altra empresa licitadora.
Atès allò establert a l’article 88 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, en relació a l’adjudicació de contractes.
Atès allò establert a l’article 22.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació a les
competències del Ple en matèria de contractació.
Amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi Ambient i
Mobilitat, el Ple adopta el següent acord:
PRIMER.- Adjudicar el contracte de gestió del servei públic (concessió
administrativa) del Tanatori municipal de Lloret de Mar a l’empresa
Funerària Sant Romà, SL, amb subjecció al plec de condicions
jurídiques, econòmiques i administratives i a les propostes de millora
realitzades pel contractista, de la qual cosa es desprèn que el cànon i
la durada de la concessió són els següents:
-

Cànon anual: 10.000 €
Durada: 10 anys

SEGON.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè en el termini de
quinze dies naturals des de la data de notificació d’aquest acord,
acrediti que ha constituït la garantia definitiva equivalent al 4% del
cànon d’adjudicació, i advertir-li que, si no ho fa així, la contractació
pot quedar resolta. Així mateix, l’empresa adjudicatària, d’acord amb
allò establert a la clàusula 10ª del plec de condicions, ha d’assumir la
quantitat pendent en concepte d’amortització per la construcció del
tanatori, que ascendeix a la quantitat de 136.193’89 €.
TERCER.- Citar a l’empresa adjudicatària perquè en el dia i la hora
que se li indicarà concorri a formalitzar el contracte administratiu
corresponent.
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QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar el corresponent contracte
administratiu.
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a totes les empreses que
han pres part en aquesta licitació, així com a la intervenció municipal,
i trametre al BOP de Girona i al DOGC un anunci de la present
adjudicació per a la seva publicació d’acord amb allò establert a
l’article 93 del RDL 2/2000.
14.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
PER
A
L’ADJUDICACIÓ,
MITJANÇANT
CONCURS
OBERT
I
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC
CONSISTENT EN LA UTILITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER A
L’EXPLOTACIÓ DE CIRCUIT TURÍSTIC AMB UN VEHICLE DE TRACCIÓ
MECÀNICA MODEL “TRENET TURÍSTIC” A LLORET DE MAR, I
APROVACIÓ
DEL
CORRESPONENT
PLEC
DE
CONDICIONS
JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera donant,
primerament, lectura a la part dispositiva de la proposta i, posteriorment, a
la part dispositiva.
Fa també una breu al·lusió a diferents clàusules del plec de condicions, com
l’objecte, el recorregut, els horaris, els terminis, els criteris de selecció, la
documentació a presentar o el cànon de sortida que és de 40.000 €.
Intervé el Sr. Coloma dient que ells ja van dir en el seu moment que estan
d’acord amb aquest servei, i per això van votar a favor de la moció
presentada en el seu dia pel GRILL.
Avui ens presenten un concurs nou amb molt poques novetats. De fet, es
passa de 2 trenets a 1 i s’elimina anar a la Roca Grossa, segons sembla,
perquè havia queixes d’alguns veïns.
Però l’equip de govern hauria d’explicar els dos canvis produïts en els
criteris de valoració respecte a l’anterior concurs, ja que la part econòmica
passa de 40 a 50, i l’experiència de 15 a 5, mantenint-se l’explotació i
millores.
La veritat és que pensaven que amb el temps que s’han pres per estudiarho haurien fet més canvis, però no n’hi ha. Creu que els ha faltat imaginació
i no presenten alternatives, o fins i tot més parades. També pensa que
hauria pogut tenir en compte que el dissabte és un dia difícil pels
autobusos, i haver flexibilitzat l’horari. En definitiva, pensaven que haurien
millores en el servei, i no les han trobat.
Tampoc sembla que s’hagin plantejat que potser a l’estiu un trenet sigui
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poc. Creu que era una oportunitat per estudiar i millorar el servei. Per fer
una proposta més interessant i per portar als nostres visitants als llocs
d’interès, però no ha estat així, no s’ha millorat.
Per tot això, ells s’abstindran.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Teixidor dient que en el seu moment
van presentar una moció perquè es mantingués el servei i avui veuen amb
satisfacció que l’han fet cas, que han convocat el concurs i que, per tant,
CIU ha canviat d’opinió, doncs va ser l’únic grup que va votar en contra de
la moció.
Pensa que queda clar que aquest és un servei que Lloret necessita.
Però aquest regidor no pot oblidar el que li va representar presentar
aquesta moció.
Es va confondre una postura política amb un possible enfrontament
personal, i vol deixar clar que això no és així. Se’l va escridassar en públic
per part d’un regidor de CIU per aquest tema i espera, per part d’aquest
senyor, una rectificació, unes disculpes, i un canvi de comportament.
Ara voldria parlar del plec de condicions. El que avui ens presenten no és un
circuit turístic, ja que no porta als usuaris a veure indrets d’interès cultural,
històric o patrimonial. Ens hem oblidat de Puig de Castellet, del Castell de
Sant Joan o dels Jardins de Santa Clotilde, entre altres. Com ensenyarem el
Moll?.
Aquest concurs pensen que és un “parxe” polític davant d’una situació que
els ha superat. La pressió ha pogut amb el grup de CIU (van ser els únic
que van votar en contra de la seva moció), i presenten un plec que no és
molt més que un nyap, si exceptuem el tema econòmic.
Demanen millores però no les puntuen. Es reserven el dret de canviar el
recorregut, perquè?. No els sembla adequat o és que volen fer-ne altres
més endavant?.
El recorregut que es preveu és tancat i no és turístic, i pot perjudicar la
concessió.
El seu grup fa una proposta per modificar els criteris de valoració, en el
sentit de mantenir els 50 punts de la part econòmica, així com l’experiència,
però desglossant els 45 d’explotació i millora en 35 per a l’explotació i 10
específics per a la millora, perquè a la proposta del plec de condicions es
parla de millores en general, però no s’especifica.
Com seran capaços de valorar i en quins criteris es farien els diversos
apartats de la memòria en l’apartat d’explotació i millores?. Llegeix els
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diferents apartats. Entén que és una redacció molt general que s’hauria de
concretar molt més.
A continuació, intervé el Sr. Garcia dient que vol manifestar la seva
perplexitat per la manca de coherència d’aquest equip de govern: primer
diuen que el carrilet provoca embussos de trànsit i moltes molèsties a la
població, i per aquesta causa decideixen que s’ha de rescindir el contracte a
l’empresa que presta el servei; després es presenta una moció per tornar a
obrir un nou concurs del carrilet i tornen a dir que no; i ara, de cop i volta,
diuen que sí, que volen el carrilet.
Les seves decisions en aquest afer una mica “veleta” sí que ho són.
Nosaltres hauríem de votar que no davant d’aquesta manca de coherència,
però sempre hem defensat el carrilet com un atractiu turístic més al que no
hem de renunciar. Per tant, serem coherents i votarem a favor, tot i
esperant que aquesta decisió d’obrir un nou concurs per al carrilet hagi
estat fruit d’una reflexió de l’equip de govern i no de la desafortunada
conversa gravada entre una regidora de l’equip de govern i l’actual
concessionari del carrilet.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que si bé tot és
millorable pensa que aquest plec aclareix els dubtes que es podrien haver
generat quan es va donar per finalitzada l’anterior concessió.
El canvi de 2 a 1 vehicle ells ho havien demanat sempre. Celebra que avui
s’aprovi aquest plec de condicions, doncs el seu grup en tot moment va dir
que aquest servei era positiu i que continuaria.
Intervé, tot seguit, el Sr. Elorza dient que ens hem de felicitar perquè
l’equip de govern hagi entès la necessitat de tenir el carrilet. Realment
nosaltres creiem que en necessitem 2 i no solament 1, ja que amb un de sol
com es faran els antics recorreguts, i com ensenyarem el Moll?.
Respecte als criteris de selecció, ja estan d’acord en què la part econòmica
pugi a 50, doncs és un benefici per a l’Ajuntament. En canvi, creuen que
són massa els 45 punts que es dóna a la memòria d’explotació i millores, ja
que la concessió d’aquests punts seria aleatòria, ja que no s’especifiquen
com s’adjudicaran i són massa per donar-los sense criteris fixos.
Agraeix les explicacions sobre les característiques del vehicle, però què
puntuaran, el color, la forma, etc. Creu que és just que en un plec això no
sigui tant aleatori i a menys que se’ls concreti molt més, ells votaran en
contra indubtablement.
Vol dir que a la clàusula 11 fa una referència a la clàusula 8, i entén que
està equivocat doncs es deu referir a la clàusula 9.
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Contesta el Sr. Riera que el denominador comú en les intervencions dels
grups de l’oposició ha estat el mateix que el nostre per portar aquest plec al
plenari. Tots hem parlat del carrilet com atractiu turístic.
Quan el 30 de juliol de 2007 van denunciar l’anterior contracte, van dir que,
entre altres coses, era perquè no reflectia el que en realitat era el servei, ni
tampoc el que Lloret necessitava.
Si s’haguessin llegit, cosa que no han fet, el contracte anterior, haurien vist
que es parlava de 6 recorreguts diferents, i si bé podria ser ajustat al que
es volia en el 2003, no era la realitat de juliol de 2007.
Aquest va ser un dels motius d’aquella primera reflexió. En aquesta segona
reflexió creiem que el carrilet és un atractiu turístic per si mateix. Per això
hem fet un plec senzill, perquè entenem que era el que necessitem.
Tan el Moll com els altres indrets que s’han citat, tenen atractiu per ells
mateixos i són ja visitats, no necessitant que se’ls porti en el trenet. Per
tant, que quedi clar el concepte d’aquest concurs, i és un carrilet com
atracció turística per ell mateix.
Respecte als criteris de selecció, hem pujat al 50 el tema econòmic i hem
mantingut en 45 l’explotació i les possibles millores, com poden ser
publicitat, horaris, etc.
Aquests criteris seran valorats pels tècnics municipals, tant intervenció,
secretaria com l’àrea de turisme, i es farà com es fa sempre.
En definitiva, creu que ens hem de felicitar tots perquè mantenim un servei
i ara confia que els grups siguin coherents i votin d’acord amb el discurs que
han fet.
Prèvia autorització de la Presidència, intervé el Sr. Secretari per aclarir que
potser hi ha un error en la documentació repartida als grups, però que a la
documentació del Ple consta ja la clàusula 9 i no la 8.
Intervé de nou el Sr. Coloma, dient que potser es parla de 6 itineraris, però
ell malgrat haver-ho mirat no els ha trobat.
Ells estan a favor que continuï el servei i pensaven que l’equip de govern ho
estudiaria i presentarien millores. Es troben que simplement treuen un
vehicle i consideren que no hi ha millores turístiques, per tant, no entenen
molt bé el que han volgut fer.
Repeteix que han perdut una gran oportunitat per millorar aquest servei,
com per exemple el tema dels dissabtes que ja ha citat. En definitiva, que el
plec que avui presenten no solament no és una millora, sinó que va en
detriment dels serveis turístics de la nostra població.
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Novament, pren la paraula el Sr. Teixidor dient que no han explicat perquè
es preveu que es pot modificar el recorregut per part de l’Ajuntament, i
entén que és un tema preocupant.
En aquests moments, intervé el Sr. Alcalde dient que vol explicar aquest
tema concret, perquè va ser una suggerència seva, i és que si és necessari,
per raó d’obres d’interès públic canviar el recorregut, es pugui fer i no hagi
problemes de tipus jurídic en el sentit que s’incompleixi el contracte. Creu
que era important i necessari fer-ho.
Continua el Sr. Teixidor dient que entén l’explicació del Sr. Alcalde i que li
sembla correcta, però entén que amb aquest plec no es portarà als visitants
a veure els llocs turístics, i creu que això és un error.
Quant al tema de la memòria, els tècnics tindran problemes a fer la
valoració, i es pregunta quins criteris hauran de seguit, estètics, econòmics,
etc. Per això insisteix en el desglossament de la puntuació dels 45 punts en
35 per gestió i 10 per a millores, doncs això donarà més llibertat a les
empreses i creu que serà beneficiós per a tots, concessionari, ajuntament i
població.
De nou intervé el Sr. Elorza, dient que ells si s’han llegit el plec, per això ha
trobat aquell problema que ha citat abans.
Considera que sols un trenet és poc. Es bona la idea de poder canviar el
recorregut per interès públic, però creu que s’hauria de concretar molt més,
perquè realment no hagi després problemes jurídics.
Així mateix, entén que els criteris de selecció s’haurien de concretar, perquè
sinó serà molt difícil determinar com es donen els 45 punts de la memòria.
Per que, puntuaran més l’estètica que les millores econòmiques?.
També considera que es donen molts pocs punts al fet de tenir experiència,
que consideren un tema molt rellevant en aquest servei. Per tant, entén que
s’hauria de pujar aquesta puntuació.
Pensen que, per coherència, per fer el que han fet, no calien canvis, i si bé
estan d’acord amb el tema econòmic, això no és suficient. Insisteixen que
és injust com s’haurien de justificar els 45 punts de la memòria i, per tant,
demanen que ho replantegin.
Per tant, per coherència amb el que estan dient, si no es rectifica, hauran
de votar en contra.
Pren la paraula novament el Sr. Alcalde dient que tant el grup socialista
com el GRILL van tenir la comissió informativa i temps des de llavors per
haver presentat esmenes o dir el que pensaven. El que no poden pretendre

66

és que ara, en tres minuts, canviem el plec de condicions que, per altra
part, és molt similar a l’anterior.
Pensen que han tingut temps suficient per fer aquestes esmenes i que hi ha
mecanismes suficients perquè, abans del Ple, es puguin estudiar les
modificacions que es considerin oportunes.
Contesta de nou el Sr. Riera dient que per visitar indrets com el Moll, no és
necessari el trenet. Els jardins de Santa Clotilde, el Museu del Mar, etc., són
ja llocs molt visitats.
Potser a l’any 2003 aquests llocs no eren visitats i calia potenciar-los, i van
buscar aquesta com una fórmula per fer-ho. Però la realitat ha canviat, i
avui en dia aquests indrets ja es visiten per ells mateixos.
Per altra part, l’àrea de turisme fa convenis amb agències de viatges que
potencien aquestes visites i la gent s’apropa a ells en cotxes o a peu.
Es a dir, la visita d’aquests llocs es dinamitza per altres vies i no perquè
arribin a ells amb el trenet.
Potser no s’ha explicat bé abans, i quan es referia als 6 itineraris es referia
al concurs del 2003.
Torna a insistir que el que avui es presenta és un carrilet turístic com
atractiu turístic per ell mateix. Considera que els criteris de selecció són els
correctes.
Pel que fa al tema dels horaris del dissabte que ha plantejat ERC, van voler
prioritzar no tallar la feina del concessionari, doncs era una mica fort
retallar un dia com és un dissabte. En tot cas, una vegada feta la concessió
es podria parlar per si això no fos problema.
Els ratis aplicats en els criteris de selecció són, més o menys, els dels altres
plecs que s’aproven per aquest Ajuntament. I, en tot cas, ara s’obrirà un
període d’exposició pública i els grups que ho desitgin poden presentar
al.legacions. Aquest grup les estudiarà i en cas que siguin interessats, no
tenim cap problema en incorporar-les al plec de condicions.
Sense més deliberació, i per 14 vots favorables dels regidors de CIU, PP i
ICV-EUIA, i 7 abstencions dels regidors de PSC-PM, GRILL i ERC, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de 30 de juliol de 2007, va
prendre l’acord de denunciar el contracte administratiu de concessió
per a l’explotació de circuits turístics amb dos vehicles de tracció
mecànica, a fi i efecte de que no operés tàcitament cap pròrroga del
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mateix, de tal forma que la durada de l’esmentat contracte finalitza el
proper dia 30 de gener de 2008.
Atès que es considera convenient tornar a convocar concurs per
adjudicar novament una concessió de domini públic, consistent en la
utilització de la via pública per a explotar, aquesta vegada, un sol
circuit turístic amb un sol vehicle de tracció mecànica, model “trenet
turístic”.
Vist el plec de condicions jurídiques, econòmiques i administratives
redactades a tal efecte pels serveis jurídics municipals.
Vistos els preceptius informes emesos pel secretari i el interventor
municipals, els quals figuren en el corresponent expedient
administratiu.
Atès allò establert a l’article 61 i següents del Decret 336/1988, de
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens
locals, en relació a les concessions de domini públic.
Atès allò establert als articles 49, 51 i 69 del RDL 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Atès que, d’acord amb allò establert a l’article 235 a) del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, és obligació del contractista, en cas
d’extinció normal del contracte, seguir prestant el servei fins que un
altre es faci càrrec de la gestió.
Amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi Ambient i
Mobilitat, el Ple adopta el següent acord:
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa per a
l’adjudicació, mitjançant concurs obert i tramitació ordinària, de la
concessió de domini públic consistent en la utilització de la via pública
per a l’explotació de circuit turístic amb un vehicle de tracció
mecànica model “trenet turístic” a Lloret de Mar.
SEGON.- Aprovar inicialment el plec de condicions jurídiques,
econòmiques i administratives particulars que regiran en l’esmentat,
el qual figura en el corresponent expedient administratiu.
TERCER.- D’acord amb el que preceptua l’article 277.1 del DL
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, exposar l’esmentat Plec de
condicions per un termini de 20 dies mitjançant anunci publicat al
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Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat, a efectes
de presentació de proposicions, amb el benentès que si no es
produeixen reclamacions s’entendrà definitivament aprovat.
QUART.- D’acord amb allò establert a l’article 235 a) del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, requerir a l’actual empresa
concessionària Carrilets Turístics de Catalunya, SL a seguir duent a
terme el servei del qual n’és adjudicatària des del dia 30 de gener de
2003 fins que es resolgui el present concurs, amb el benentès que les
condicions econòmiques i jurídiques que regiran seran les mateixes
que han regit fins el moment, és a dir, les que es desprenen del
contracte signat i del plec de clàusules aprovat en el seu dia.
15.- MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 16 DELS ESTATUTS
L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL “SERVEIS MUNICIPALS
COMUNICACIÓ DE LLORET DE MAR”.

DE
DE

D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls que fa una petita
explicació de la proposta, que en resum és establir a l’art. 16.4 del
Reglament el sistema de vot ponderat i no el personal, com estava fins ara.
Intervé el Sr. Coloma dient que no tenen cap problema en que s’utilitzi el
vot ponderat, això vol dir que el vot no serà personal sinó que serà un vot
per grup. Suposa que això dóna més llibertat als membres de l’equip de
govern.
Ell no va poder assistir a la reunió de l’organisme autònom i, per tant, no va
poder sentir les explicacions. Es per això que el seu grup s’abstindrà.
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que a la reunió de l’organisme autònom
es va parlar de moltes coses i es van barrejar molts conceptes.
De totes maneres, portem un Ple dolç, molt llarg, i felicita al que hagi fet
l’ordre del dia.
El Sr. Alcalde ha agraït l’esforç dels grups i considera molt positiu que
s’hagin aprovat temes importants per majories amples. Això no lliga molt
amb el fons d’aquest punt en el que entén que s’enfonsa els grups petits. Es
estrany que l’Alcalde, que com a parlamentari ha aconseguit que en el
Consell General de Participació de l’Agència Catalana de Turisme el vot del
president no sigui de qualitat, ara proposin aquesta mesura en l’organisme
autònom dels mitjans de comunicació.
En aquest organisme el 99% de les votacions s’han aprovat per unanimitat,
i una sola vegada els 4 grups de l’oposició, això sí, aprofitant que faltava un
de l’equip de govern, van proposar fer un debat al mes a la ràdio. I per això
avui se’ls crucifica.
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Es clar que el vot ponderat existeix, però entén que és un càstig massa
sever. També es permet que el vot es delegui i, per tant, d’aquells grups
que tenen més d’un regidor qualsevol pot anar a les reunions.
Es legal i ho han d’assumir, però per coherència ells, que són un grup petit
i, per tant, perjudicats, votaran en contra.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que com ja van dir a la reunió de
l’organisme autònom, no estan d’acord amb el canvi i que es passi del vot
personal al vot ponderat.
A continuació, pren la paraula la Sra. Garcia dient que ells tampoc votaran a
favor. El que pretén l’equip de govern és assegurar-se les votacions.
El seu grup considera que s’hauria d’aplicar el mateix mètode a l’organisme
autònom que al Ple, és a dir, que voten els assistents i cada persona és un
vot. En definitiva, pensem el mateix que ha dit el company del GRILL.
Contesta el Sr. Valls que, evidentment, l’equip de govern vol assegurar la
representació que el ciutadà els ha donat a les urnes. Ell també ha estat a
l’oposició, i si no era membre d’un organisme, donat que les designacions
eren nominatives, ni tant se bol el deixaven entrar, és a dir, no tenia ni veu
ni vot.
Ara tots els grups tenen veu i vot i, per tant, és un avanç democràticament
molt important.
A vegades es vol presentar la majoria absoluta que els ciutadans de Lloret
els han concedit, com una mena de dictadura. Però el que no pot ser és que
sigui al revés, és a dir, que els grups minoritaris de l’oposició siguin una
dictadura respecte al grup majoritari.
Ja sabem perquè es plantegen els debats, des de l’oposició es demanen per
anar contra el govern. Com ja ha dit abans, ell ja ha passat per l’oposició.
En definitiva, tant el poder substituir un company com el vot ponderat, el
que fa és reflectir la representació popular que tenim.
Intervé el Sr. Alcalde dient, en resposta al Sr. Teixidor, que ja els passarà la
composició de l’Agència Catalana de Turisme i que és cert que va
aconseguir que en el Consell General de Participació el vot de president no
fos de qualitat, però aquest és un òrgan de participació i no decisiu.
On es prenen les decisions és en el Consell de Govern, i aquí no hi ha
dubte, ja ens ho van deixar clar i així ha estat, no s’ha mogut. El tripartit
continua tenint la majoria.
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Creu que haurien de mirar aquests canvis a una mirada més àmplia. S’ha
produït un augment del nombre de grups en el consistori, i això s’ha de
tenir en compte. Però a més hi ha grups que els seus membres no tenen
dedicació exclusiva i, per tant, a vegades tenen problemes d’assistència. Per
això és permet la seva substitució. També cal tenir en compte que en
l’organisme autònom dels Serveis de Comunicació el pes dels tècnics és
important i la major part de les decisions són preses seguint les seves
indicacions.
Torna a intervenir el Sr. Teixidor dient que sembla que la culpa sigui que hi
hagi un grup nou, però això és el que ha volgut la voluntat popular.
Pensa que ell ha de defensar els grups petits i si bé la proposta de l’equip
de govern és lícita i legal, creu que haurien d’haver mostrat més generositat
i mereixen tenir més participació, doncs també es mullen en els temes
importants. Sincerament, avui amb aquests canvis se sent una mica
marginat.
Pren la paraula, novament, el Sr. Elorza dient que va ser lleig i legal
intentar aprovar una proposta aprofitant una absència, però també va ser
lleig i legal suspendre la reunió.
Creu que el canvi que avui es proposa del vot ponderat és lleig, perquè no
respon a situacions problemàtiques o, al menys, com ha dit el Sr. Teixidor,
a una sola vegada.
L’efecte ha estat curar-se en salut i assegurar-se que no tinguin sorpreses.
Es lícit, però és lògic també que l’oposició voti en contra.
Contesta de nou el Sr. Valls dient que si estiguessin en els temps en el que
ell era oposició i estigués assegut un alcalde anterior, faria temps que
hauria dit que aquest era el joc govern-oposició i haurien passat a les
votacions.
Ara estem tots els grups representats a tots els organismes i parlem tots,
abans no. I això és una realitat.
Estem obrint el ventall de la participació i evidentment el que ens preocupa
no és el títol d’un programa, sinó el seu contingut.
El que avui aprovem és utilitzar un sistema de vot, com és el vot ponderat,
que és tan bo i legal com qualsevol altre.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que no creu que el Sr.
Teixidor tingui raons per queixar-se, perquè pot parlar i votar.
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Sense més deliberació, i per 13 vots favorables dels regidors de CIU i PP, 1
abstenció del regidor d’ERC, i 7 vots en contra dels regidors de PSC-PM,
GRILL i ICV-EUIA, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de setembre de 2005, va
aprovar inicialment els nous estatuts de l’Organisme Autònom Local
“Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar”, els quals van
ser sotmesos a exposició pública durant el termini reglamentàriament
establert en el BOP de Girona i en el DOGC, i al no presentar-se
al.legacions van esdevenir aprovats de forma definitiva, produint-se
la preceptiva publicació en el BOP de Girona el dia 12 de gener de
2006 i l’entrada en vigor l’endemà, dia 13 de gener de 2006.
L’article 16 dels citats Estatuts, que regula el règim de les sessions i
votacions del Consell Rector, estableix el següent:
“Article 16. Règim de sessions.
1. Els òrgans de govern de caràcter col·legiat es reuniran, amb
caràcter ordinari, una vegada al trimestre i, amb caràcter
extraordinari, sempre que el President ho cregui convenient o
bé a petició d’una quarta part dels seus membres.
2. Les convocatòries es faran amb una antelació mínima de dos
dies hàbils i incorporaran l’ordre del dia.
3. El quòrum per a la validesa de les sessions serà tant en
primera com en segona convocatòria, d’un terç del nombre
legal de membres de l’òrgan de Govern amb veu i vot, i
sempre que assisteixin un mínim de tres membres amb veu i
vot. En tot cas hi hauran d’assistir el president i el secretari o
qui
estatutàriament
els
substitueixin.
4. Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres
presents. En cas d’empat decidirà el president amb vot de
qualitat, sense perjudici dels quòrums legals per a acords
determinats previstos a la legislació de règim local.
5. Actuarà com a secretari dels òrgans col.legiats el que ho
sigui de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui, que assistirà
a les sessions amb veu i sense vot; li correspondrà
l’aixecament de les actes, l’expedició de certificacions dels
acords i la prestació d’assessorament quan li sigui requerit.
6. També assistiran a les sessions dels òrgans col.legiats, amb
veu i sense vot, el gerent de l’Organisme i l’interventor de
l’Ajuntament o funcionari en qui delegui i hi podran assistir, els
tècnics que el President estimi convenient.
7. Renovació de càrrecs. Els càrrecs de president, vicepresident
i vocals membres dels òrgans de govern de caràcter col·legiat
de l’Organisme cessaran quan perdin la condició que va
determinar el seu nomenament i, en tot cas, els representants
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municipals causaran baixa quan acabi el mandat legal de la
Corporació.”
Atès que d’acord amb el que estableix l’article 85 bis 1. a) de la Llei
7/1985 (modificada per la Llei 57/2003) l’aprovació i modificació dels
estatuts d’un organisme autònom local correspon al Ple de
l’Ajuntament del que depèn.
Atès que l’article 9.i) dels citats estatuts disposa que el Consell
Rector serà l’òrgan competent per a proposar a l’Ajuntament la
modificació d’aquests.
Atès allò establert als articles 200 i 201 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, en relació al procediment d’aprovació o modificació
dels estatuts d’un organisme autònom.
Atès que, en la sessió del Consell Rector de l’Organisme Autònom
Local “Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar” que s’ha
de celebrar en data 22 de gener de 2008, es proposarà que es
sotmeti al Ple municipal l’aprovació inicial de la modificació de
l’article 16 dels estatuts.
Amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de
Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi Ambient i
Mobilitat, el Ple adopta el següent acord:
PRIMER. Aprovar inicialment
la modificació de l’article 16 dels
estatuts de l’organisme autònom local “Serveis Municipals de
Comunicació de Lloret de Mar”, per tal que passi a tenir la següent
redacció:
“Article 16. Règim de sessions.
1. El Consell Rector es reunirà, amb caràcter ordinari, una
vegada al trimestre i, amb caràcter extraordinari, sempre que
el President ho cregui convenient o bé a petició d’una quarta
part dels seus membres.
2. Les convocatòries es faran amb una antelació mínima de dos
dies hàbils i incorporaran l’ordre del dia.
3. El quòrum per a la validesa de les sessions serà tant en
primera com en segona convocatòria, d’un terç del nombre
legal de membres del consell rector amb veu i vot, i sempre
que assisteixin un mínim de tres membres amb veu i vot. En
tot cas hi hauran d’assistir el president i el secretari o qui
estatutàriament els substitueixin.
4. Per a la votació s’utilitzarà el sistema de vot ponderat,
sistema previst per la legislació de règim local en relació a
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determinats
òrgans
municipals,
que
suposa
que,
independentment, del número de membres que cada grup
municipal tingui al consell rector de l’organisme autònom, el
portaveu o representant de cada grup municipal emetrà el vot
en representació de tots els membres d’aquell grup i es
computarà en tants vots com número de membres tingui aquell
grup municipal al Plenari de l’Ajuntament. En cas que algun
membre del consell rector manifesti que vol realitzar un vot
particular (emetre el vot en sentit contrari o diferent al que
vulgui emetre el representant del seu grup), ho podrà fer i
aquell o aquells vots es restaran al número de vots que li
pertoquin a aquell grup municipal, a la vegada que es sumarà o
sumaran als vots emesos en sentit contrari o diferent al dels
seu grup municipal.
En cas que un membre del Consell Rector no pugui assistir a
una sessió, podrà ser substituït per un altre regidor/a del seu
mateix grup municipal, el qual participarà en el debat i votació
dels assumptes de la sessió en qüestió per delegació d’aquell.
5. Sens perjudici del que s’ha establert en el paràgraf anterior,
els acords s’adoptaran per majoria simple. En cas d’empat,
decidirà el president amb vot de qualitat, sense perjudici dels
quòrums legals per a acords determinats previstos a la
legislació de règim local.
6. A banda dels membres que l’integrin, també podran assistir
a les sessions del Consell Rector, amb veu i sense vot, el
personal tècnic que el President estimi convenient.
7. Els càrrecs de president, vicepresident i vocals membres del
Consell Rector cessaran quan perdin la condició que va
determinar el seu nomenament i, en tot cas, els representants
municipals causaran baixa quan acabi el mandat legal de la
Corporació”.
SEGON.- Una vegada aprovada inicialment la modificació pel Ple,
caldrà sotmetre l’acord a exposició pública pel termini de 30 dies
hàbils mitjançant la publicació dels corresponents edictes en el BOP
de Girona, en el DOGC i en el Tauler d’anuncis de la Corporació, així
com inserir la informació relativa a aquesta aprovació especificant el
termini en que romandrà a exposició pública en la web municipal. En
el supòsit que durant el termini d’exposició pública no es presentin
al.legacions, la modificació s’entendrà aprovada definitivament de
forma automàtica, sense necessitat de procedir a adoptar nous
acords.
TERCER.- Una vegada aprovada definitivament, l’esmentada
modificació haurà de ser publicada íntegrament en el BOP de Girona i
s’inserirà en el DOGC un anunci en el que s’especifiqui el número i
data del BOP en que s’ha publicat. Així mateix, es trametrà a la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat el certificat de
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l’acord o acords plenaris relatius a aquesta modificació, amb indicació
del BOP en què s’ha publicat i del DOGC en que s’ha inserit la
referència a aquesta publicació.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
No se’n va presentar cap.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de
l'Alcaldia des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap
mena:
Decrets dictats per l’Alcalde-President:
-

Mes de novembre: núm. 1178 de data 02/11/07 fins al núm. 1310
de data 30/11/07.
Mes de desembre: núm. 1311 de data 03/12/07 fins al núm. 1412
de data 28/12/07.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de novembre: núm. 1035 de data 02/11/07 fins al núm. 1140
de data 28/11/07.
Mes de desembre: núm. 1141 de data 03/12/07 fins al núm. 1226
de data 28/12/07.

• PRECS.
• PREGUNTES.
Prec presentat pel Sr. Garcia, en representació del grup municipal d’ICVEUIA:
“Després de suggeriments realitzats per part dels veïns i veïnes del
barri del Molí, en la que ens han fet constar la manca de places
d’aparcament per a motocicletes en l’Avinguda del Rieral, la qual cosa
provoca que els esmentats vehicles estacionin a la vorera, impedint el
pas als vianants.
Demanem que s’habiliti una zona per a estacionament de
motocicletes i ciclomotors a l’esmentada avinguda.”
Prec presentat pel Sr. Garcia, en representació del grup municipal d’ICVEUIA:
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“Després de les queixes rebudes per part de veïns i veïnes del barri
de Fenals davant l’excessiva velocitat que assoleixen els vehicles al
carrer Costa de Carbonell, i tenint en compte que a l’esmentat carrer
hi ha una llar d’infants, amb el consegüent risc d’accidents.
Demanem que s’instal.lin bandes reductores de velocitat a l’alçada de
l’esmentada llar d’infants, així com també sobreelevar el pas de
vianants existent.”
Intervé el Sr. Alcalde dient que aquests precs s’han passat a la regidoria de
mobilitat i a la policia local, perquè busquin les solucions pertinents, i que
seran contestats en el proper Ple.
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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