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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 08/08 
Dia: 7 de juliol de 2008 
Sessió: ordinària 
Horari: de 20 a 23,53 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 
Gregori Elorza Luquero 
Joan Carles Amaya Quinto 
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 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Ivan Tibau Ragolta 
Lluïsa Parrilla Alcalde 
 
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (09/06/2008). 
 
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. 
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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: 
 

• 10 de juny: Assistència, juntament amb altres regidors, al consell 
d’administració de la ràdio. 

 
• 11 de juny: Assistència, juntament amb altres regidors, a la 

inauguració oficial del nou local social de la Penya Blanc Blava de 
Lloret de Mar.  

 
• 12 de juny: Assistència, juntament amb altres regidors de la 

corporació, als actes celebrats a l’Hotel Santa Marta, en motiu del seu 
50è aniversari. 

 
• 13 de juny: Assistència, a la signatura del conveni del CRITT, 

juntament amb el gerent de Lloret Turisme Sr. Maurici Carbó. 
 

• 15 juny: Assistència delegada al 2n tinent alcalde, Ignasi Riera, al 
lliurament dels trofeus del Premi Costa Brava Patí a Vela al Club 
Naùtic de Lloret. 

 
• 18 de juny: Assistència juntament amb la regidora de Benestar i 

Família, Sra. Laura Bertran, per l’entrega de la medalla de la 
generalitat a l’àvia centenària de Lloret Sra. Josefa Alsina Cortina. 

 
• 18 de juny: Assistència al Departament d’interior,juntament amb els 

alcaldes de Blanes i Tossa, a la reunió amb el secretari general 
d’interior Sr. Boada. 

 
• 21 de juny: Assistència delegada al regidor Sr. Romà Codina i d’altres 

regidors a la festa del Barri de Puig Ventós. 
 

• 24, 25 i 26 de juny: Assistència delegada en el 2n tinent alcalde, 
Ignasi Riera, a la Convenció Europea de Membres del ICLEI a 
Saragossa. 

 
• 26 de juny: Assistència, delegada a la regidora d’Educació, Ester 

Olivé, a la Jornada “El municipalisme i la llei d’educació de 
Catalunya”, al Palau de la Música. Acte organitzat per la Federació de 
Municipis de Catalunya amb la presència del conseller d’Educació, 
Ernest Maragall. 

 
• 27 de juny: Assistència, juntament amb altres regidors a la 

presentació del projecte de Can Xardó. 
 

• 27 de juny: Assistència al acte de canvi de president del Rotary Club 
de Lloret. 

 
• 27 de maig: Assistència delegada en el regidor de Promoció 

Econòmica, Sr. Francesc Oliva, a la presentació del Lloret Beach Life. 
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• 28 de juny: Assistència delegada al regidor Victor Llasera a la revetlla 

del Barri de Pescadors de Lloret de Mar. 
 

• 30 de juny:  Assistència, juntament amb la regidora de Seguretat 
Ciutadana, Sra. M. Àngels de la Torre, i els representants dels 
diferents cossos i forces de Seguretat, a la Junta de Govern Local. 

 
• 30 de juny: Signatura del conveni del Pla Local de Seguretat, amb 

l’assistència del director del Servei Català de Trànsit, Sr. Josep Pérez 
Moya. 

 
• 1 de juliol: Assistència a la presentació dels actes commemoratius del 

centenari de la Costa Brava a Cadaquès. 
 

• 1 de juliol:  Assistència a la reunió de direcció operativa de Lloret 
Turisme juntament amb el gerent de Lloret Turisme i la resta de 
membres. 

 
• 2 de juliol: Assistència, juntament amb altres regidors municipals, a 

la inauguració de l’hotel Olympic Palace de la cadena Evenia. 
 

• 4 de juliol:  Participació en el programa “Parli amb l’Alcalde”, emès 
per Nova Ràdio Lloret. 

 
• 4 de juliol: Assistència, a les jornades convidat pel Sr. Martí Saballs, 

subdirector del diari Expansión, “Observatorio desde Catalunya”, a 
S’Agaró. 

 
• 5 de juliol: Assistència delegada al regidor Sr. Romà Codina, a 

l’Acampada Nacional de Catalunya 2008, al càmping de Canyelles. 
 

• 5 de juliol: Assistència delegada als regidors municipals, a la 
inauguració del DIF.  

 
• 7 de juliol: Assistència, delegada a la regidora Laura Bertran a l’acte 

de rebuda dels nens sahrauís a la sala d’acte de l’Ajuntament. 
 
3.- RATIFICACIÓ ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde explicant que hi ha 4 acords presos per la 
Junta de Govern Local que han de ser ratificats. Tots ells són de la sessió de 
16 de maig de 2008: els tres primers tracten sobre participació de 
l’Ajuntament en tallers d’ocupació promoguts pel Consell Comarcal de la 
Selva sobre: projecte d’adequació de l’entorn i accessos al jaciment 
arqueològic al poblat ibèric del Turó; projecte anomenat “Mediació i 
dinalització intercultural” del període 2009; i projecte anomenat 
“Treballadores familiars-auxiliars de geriatria” pel període 2009. 
 
El quart és un canvi dintre del programa europeu Interreg III B Medocc pel 
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qual Lloret es fa càrrec d’una part del pressupost, per renuncia del Comune 
di Pisa. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

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 16/05/2008. 

 
18.36.- APROVACIO PARTICIPACIO TALLER D'OCUPACIÓ LA 
SELVA VI AMB EL PROJECTE ADEQUACIO DE L'ENTORN I 
ACCESSOS AL JACIMENT ARQUEOLOGIC DEL POBLAT IBERIC 
DE TURÓ 
 
Vist que els Tallers d’Ocupació són programes públics d’ocupació i 
formació que tenen com a finalitat millorar l’ocupació de les persones 
de 25 anys o més en situació d’atur i amb dificultats de reinserció 
laboral, on s’alterna la pràctica professional amb la formació per tal 
de facilitar la seva incorporació al mercat laboral. 
 
Vist que aquests Tallers d’Ocupació són unitats de caràcter temporal 
en els quals l’aprenentatge i la qualificació s’alternen amb el treball 
productiu en activitats d’interès públic i social que permetin la inserció 
mitjançant la professionalitat i l’adquisició d’experiència dels 
participants. 
 
Atès allò que disposen els articles 50 i 52 de la Llei 8/1987, de 15 
d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com el que 
determina la normativa específica que regula l’atorgament de 
subvencions per a finançar els programes de Taller d’Ocupació 
(Ordre/TRE/220/2002 i resolució TRE/2089/2002). 
 
L’Ajuntament de Lloret de Mar, ja fa anys que potencia l’ocupabilitat 
mitjançant aquests plans en col·laboració amb el Consell Comarcal de 
la Selva. 
 
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 la participació de l’Ajuntament de Lloret de Mar en 
el “Taller d’Ocupació La Selva VI”, promogut pel Consell Comarcal de 
la Selva, amb el projecte de paleteria denominat “ADEQUACIÓ DE 
L’ENTORN I ACCESSOS AL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DEL POBLAT 
IBÈRIC DE TURÓ RODÓ”, pel període 2008-2009. 
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SEGON.- Declarar d’utilitat pública i d’interès social el projecte abans 
esmentat, per la raó que participarà en el foment de l’ocupació en el 
municipi, millorarà la qualificació professional i afavorirà la inserció 
laboral de les persones participants. 
 
TERCER.- Adoptar el compromís de consignar en el pressupost 
ordinari d’aquest corporació, l’aportació econòmica no subvencionada 
pel Depart. de Treball, per les actuacions aprovades per a portar a 
terme el projecte abans esmentat a través del Taller d’Ocupació La 
Selva VI. 
 
QUART.- Facultar àmpliament al Sr. Xavier Crespo i Llobet, alcalde 
d’aquest Ajuntament, per la realització de qualsevol actuació 
necessària per a portar a bon fi el present acord. 
 
CINQUÈ.- Aquest acord se sotmetrà a ratificació del Ple de la 
Corporació, en la primera sessió que se celebri. 
 
SISÈ.- Fer arribar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva. 
 
18.39.- PARTIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR EN 
EL TALLER D'OCUPACIÓ VI PROMOGUT PEL CONSELL 
COMARCAL DE LA SELVA 
 
Vist que els Tallers d’Ocupació són programes públics d’ocupació i 
formació que tenen com a finalitat millorar l’ocupabilitat de les 
persones en situació d’atur de 25 anys o més amb dificultats de 
inserció laboral, on s’alterna la pràctica professional amb la formació 
per tal de facilitar la seva incorporació al mercat laboral. 
 
Vist que aquests programes són unitats de caràcter temporal en els 
quals l’aprenentatge i la qualificació s’alternen amb el treball 
productiu en activitats d’interès públic i social que permeten la 
inserció  mitjançant la professionalització i l’adquisició d’experiència 
dels participants. 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar, ja fa anys que potencia la 
ocupabilitat mitjançant aquests tallers en col·laboració amb el Consell 
Comarcal de la Selva. 
 
Vist la normativa específica que regula l’atorgament de subvencions 
per a finançar els programes de Taller d’Ocupació 
(Ordre/TRE/220/2002 i resolució TRE/2089/2002) 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar té una partida pressupostària 
3220 46501 per promocionar el treball. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2007, de delegació 
de competències a la Junta de Govern Local. 
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La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar la participació de l’Ajuntament de Lloret de Mar en 
el Taller d’Ocupació VI promogut pel Consell Comarcal de  La Selva, 
amb el projecte denominat “Mediació i dinamització Intercultural” pel 
període 2009, així com l’aprovació d’aquest. 
 
SEGON. Declarar d’utilitat pública i d’interès social el projecte abans 
esmentat pe raó que participa en el foment de l’ocupació en el 
municipi , millora la qualitat professional i afavoreix la inserció laboral 
de les persones participants. 
 
TERCER. Adoptar el compromís de consignar en el pressupost ordinari 
d’aquesta corporació l’aportació econòmica no subvencionada pel 
Departament de Treball, per les actuacions aprovades per a portar a 
terme el projecte abans esmentat a través del taller d’ocupació VI. 
 
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President d’aquest Ajuntament per a la 
realització de qualsevol actuació necessària per portar a bon fi el 
present acord. 
 
CINQUÈ. Aquest acord se sotmetrà a la ratificació del Ple de la 
Corporació, en la primera sessió que celebri. 
 
18.40.- APROVAR LA PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE 
LLORET DE MAR EN EL TALLER D'OCUPACIÓ VI PROMOGUT PEL 
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA, AMB EL PROJECTE 
DENOMOMINAT "TREBALLADORES FAMILIARS - AUXILIARS DE 
GERIATRIA" PEL PERÍODE 2009. 
 
Vist que els Tallers d’Ocupació són programes públics d’ocupació i 
formació que tenen com a finalitat millorar l’ocupabilitat de les 
persones en situació d’atur de 25 anys o més amb dificultats de 
inserció laboral, on s’alterna la pràctica professional amb la formació 
per tal de facilitar la seva incorporació al mercat laboral. 
 
Vist que aquests programes són unitats de caràcter temporal en els 
quals l’aprenentatge i la qualificació s’alternen amb el treball 
productiu en activitats d’interès públic i social que permeten la 
inserció  mitjançant la professionalització i l’adquisició d’experiència 
dels participants. 
 
Vist que L’Ajuntament de Lloret de Mar, ja fa anys que potencia la 
ocupabilitat mitjançant aquests tallers en col·laboració amb el Consell 
Comarcal de la Selva. 
 
Vist la normativa específica que regula l’atorgament de subvencions 
per a finançar els programes de Taller d’Ocupació 
(Ordre/TRE/220/2002 i resolució TRE/2089/2002) 
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Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar té una partida pressupostària 
3220 46501 per promocionar el treball. 
 
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 la participació de l’Ajuntament de Lloret de Mar en 
el Taller d’Ocupació VI promogut pel Consell Comarcal de  La Selva”, 
amb el projecte denominat “Treballadores Familiars- Auxiliars de 
Geriatria” pel període 2009, així com l’aprovació d’aquest 
 
SEGON. Declarar d’utilitat pública i d’interès social el projecte abans 
esmentat pe raó que participa en el foment de l’ocupació en el 
municipi , millora la qualitat professional i afavoreix la inserció laboral 
de les persones participants. 
 
TERCER. Adoptar el compromís de consignar en el pressupost ordinari 
d’aquesta corporació l’aportació econòmica no subvencionada pel 
Departament de Treball, per les actuacions aprovades per a portar a 
terme el projecte abans esmentat a través del taller d’ocupació VI. 
 
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President d’aquest Ajuntament per a la 
realització de qualsevol actuació necessària per portar a bon fi el 
present acord. 
 
CINQUÈ. Aquest acord se sotmetrà a la ratificació del Ple de la 
Corporació, en la primera sessió que celebri. 
 
18.41.- CANVI PRESSUPOSTARI SUBVENCIÓ PROGRAMA 
EUROPEU INTERREG III B MEDOCC 
 
Vist el programa d’Iniciativa Comunitari INTERREG III B Mediterrani 
Occidental, aprovat per la Comissió Europea, amb la decisió C (2001) 
4069 de 27 de desembre de 2001, modificat per la Decisió C (2003) 
5326 de 23 desembre de 2003 i per la Decisió C (2004) 4911 de 8 de 
desembre de 2004, que defineix els objectius i les finalitats de la 
cooperació de les regions de l’espai. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 de setembre de 
2005, on s’aprovava el programa de subvenció en que l’Ajuntament 
de Lloret de Mar es presenta com a líder i els seus socis comunitaris 
són: el Comune di Pisa (Itàlia), La Câmara Municipal de Campo Maior 
de la regió de l’Alemtejo (Portugal) i l’Ajuntament de Salònica 
(Grècia). 
 
Vist que el Comune di Pisa renuncia a una part del seu pressupost 
que puja la quantitat de 36.965 €, atès que han realitzat una revisió 
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del pressupost que tenien concedit. 
 
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. Acceptar la part del pressupost a la que renuncia el Comune 
di Pisa, de manera que la partida pressupostaria que afecta a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, dintre el Programa Europeu INTERREG 
III B MEDOCC, quedaria per un import de 508.916 €, un cop sumats 
els 36.965 € als que renuncia el Comune di Pisa. 
 
SEGON. Notificar el present acord al STC MEDOCC, a la Intervenció 
municipal i la Unitat de Patrimoni Cultural d’aquest Ajuntament als 
efectes adients. 
 
TERCER. Ratificar aquest acord en la propera sessió Plenària que es 
celebri en aquest Ajuntament. 

 
4.- DESIGNACIÓ FESTES LOCALS ANY 2009. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera que explica 
que es tracta d’un acord que fins ara es feia per Junta de Govern Local, però 
que el Departament de Treball de la Generalitat demana que es faci pel Ple. 
 
Es tracta de comunicar les dues festes locals del nostre municipi per a l’any 
2009, que corresponen a les festivitats de Santa Cristina (24 de juliol) i Sant 
Romà (18 de novembre). 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vist l'escrit tramés pels Serveis Territorials a Girona del Departament 
de Treball de la  Generalitat de Catalunya, pel qual demanen que se’ls  
comuniqui  les  dues festes locals del nostre  municipi  (que  no poden  
escaure  ni  en  diumenge ni en cap  dels  dies  de  festa oficials  
fixats en l’Ordre TRE/278/2008, de 2 de juny) per a l'any  2009.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi 
Ambient i Mobilitat, adopta el següent d’acord: 
 
PRIMER.- Fixar les següents Festes Locals: 
 

- Festivitat de Santa Cristina: 24 de juliol (DIVENDRES). 
- Festivitat de Sant Romà: 18 de novembre (DIMECRES). 

 
SEGON.-  Notificar el present  acord als Serveis Territorials a Girona 
del Departament de Treball de la  Generalitat de Catalunya.  
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5.- MODIFICACIÓ PLANTILLA PERSONAL PER A L’ANY 2008. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera dient que aquesta 
modificació té per causa l’obertura d’un nou CEIP el mes de setembre. 
 
Es per això que es crea una plaça de conserge i ara s’haurà de convocar i 
cobrir abans d’aquesta data. 
 
Intervé el Sr. Elorza dient que ells estan fent la tasca que se’ls va 
encomanar amb el Departament d’Ensenyament en relació a aquests nous 
equipaments escolars, i que properament tindran una entrevista per intentar 
accelerar la seva construcció definitiva. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vist que es fa necessari modificar la Plantilla de Personal per a l’any 
2008 aprovada per acord Plenari, en sessió ordinària celebrada el 28 
de gener de 2008, amb la finalitat de reflectir el canvis que s’han 
produït des de la seva aprovació per raons d’organització 
administrativa interna.  
 
Atès allò que disposen els arts. 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril 
modificat per la Llei 11/99, de 21 d’abril; els arts.  126 i següents del 
RDL 781/86, de 18 d’abril (Text Refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de Règim Local); arts. 27 i 28 del Decret 214/90, 
de 30 de juliol, i la resta de disposicions vigents en la matèria. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi 
Ambient i Mobilitat, adopta el següent d’acord: 
 
PRIMER.- Modificar l’Annex I de la següent manera: 
 
MODIFICACIÓ PLANTILLA 
Personal Laboral  
 
A.- CREACIÓ DE PLACES. 
 
1. Conserge                                    (E). Una plaça 
 
SEGON.- Modificar l’Annex II de la Plantilla Municipal, en la forma    
següent: 
 
LABORALS 
 

 G P V S 
Conserges E 17 1 15LF 

1LT 
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1V 
  

6.- PROPOSTA DEL CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTONOM 
SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ DE LLORET DE MAR SOBRE 
SEPARACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Llasera dient que 
a l’any 1998, el Ple de l’Ajuntament va acordar adherir-se al Consorci de 
Comunicació Local, com a entitat que gestiona l’emissora COM Ràdio. 
 
En aquell moment aquesta emissora donava suport a la programació de 
Nova Ràdio Lloret, així com també feia i encara fa en d’altres emissores 
municipals del país. El seu suport era necessari ja que en aquell moment 
l’emissora de ràdio no estava informatitzada i no podia emetre les 24 hores 
en producció pròpia. 
 
L’any 2001 Nova Ràdio Lloret es va informatitzar adquirint el sistema 
DALET, que permet emetre durant 24 hores al dia amb autonomia. Va ser la 
primera emissora municipal de Catalunya en adquirir aquest sistema 
informàtic. Un sistema que fins al moment només tenien grans emissores 
com Catalunya Ràdio. 
 
L’any 2003, amb la consolidació d’una programació totalment pròpia gràcies 
al suport informàtic, el llavors regidor de mitjans de comunicació, Joaquim 
Teixidor, proposa tenir autonomia pròpia i emetre les 24 hores del dia, 
essent també una de les primeres emissores del país en fer-ho. 
 
Des d’aquell any, el sistema de connexió amb COM Ràdio, deixa d’utilitzar-
se, tot i que segueix instal·lat a les dependències de l’emissora. Essent en 
tot moment propietat de Com Ràdio. 
 
L’any 2008, la direcció de l’emissora proposa al Consell Rector de la Ràdio 
desvincular-se totalment del Consorci de Comunicació ja que es considera 
obsolet i innecessari disposar d’aquesta connexió a causa de l’autonomia 
que gaudeix l’emissora. A més, Nova Ràdio Lloret, actualment està dotada 
de la tecnologia XDSI (línia digital telefònica d’alta qualitat) que permet el 
mateix tipus de connexió de forma bidireccional quan es vulgui amb més 
qualitat de so. La bidireccionalitat amb el satèl·lit actual no és possible. 
 
Aquesta proposta de l’emissora arriba el mateix any que la Generalitat de 
Catalunya edita EL LLIBRE BLANC DE LES RÀDIOS MUNICIPALS, que recull 
les bones pràctiques que haurien de seguir les emissores locals. Segons 
aquest llibre, les emissores municipals han de tendir cada cop més a ser 
autònomes en la seva producció. Un fet que Nova Ràdio Lloret ja porta a la 
pràctica des de l’any 2003.  
 
Intervé el Sr. Teixidor dient que amb l’aprovació dels nous Estatuts de la 
nova Ràdio Lloret, les votacions es fan per vot ponderat, amb la qual cosa 
no és necessari que estiguin tots els components de l’equip de govern. Per 
això li sorprèn més que l’últim consell d’administració es celebrés a les 9 del 
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matí.  
 
Aquesta no és una hora gens habitual i els membres de l’oposició, sobretot 
dels grups unipersonals, fa que sigui difícil si no impossible assistir-hi. Es 
per això que demana que es torni a convocar en els horaris habituals 
(normalment al migdia). 
 
Pren la paraula, seguidament, la Sra. Garcia dient que ara fa 10 anys, 
concretament el 17 de desembre de 1998, es va signar un conveni inter-
administratiu per l’adhesió de l’Ajuntament de Lloret de Mar al Consorci de 
Comunicació Local. 
 
En aquella època les ràdios no estaven informatitzades i es necessitaven 
connectar mitjançant un repetidor via satèl.lit amb el Consorci de 
Comunicació Local per poder gaudir d’una programació de ràdio que abastés 
les 24 hores del dia. 
 
Des de llavors, és evident que tot ha canviat molt i el mon de la ràdio 
també. S’han anat informatitzant i, concretament, en el cas de Nova Radio 
Lloret, ja fa varis anys que ho està i no és necessari connectar mitjançant 
cap repetidor per poder emetre. En cas de voler connectar amb d’altres 
radios, ara gaudim del sistema XDSI: es tracta d’un sistema mitjançant línia 
telefònica, momt més ràpid, sofisticat i de millor qualitat que el satèl.lit. Cal 
tenir en compte que el satèl.lit no s’utilitza des de l’any 2003. 
 
D’altra banda, la Generalitat de Catalunya ha tret recentment el “Llibre 
blanc de les ràdios municipals” on, entre d’altres temes, recomanen que les 
ràdios municipals no es connectin amb emissores grans i facin producció 
pròpia local. 
 
Es evident que Nova Ràdio Lloret està fent una producció pròpia que, 
segons les darreres dades d’audiència, està funcionant força bé, ja que 
comptem amb una mitjana de 20.000 oients diaris. 
 
Per totes aquestes raons, el Grup Municipal de PSC-PM està d’acord en que 
Lloret de Mar se separi del Consordi de Comunicació Local i procedeixi a fer 
desaparèixer l’antena parabòlica, ja que actualment està completament 
obsoleta i no ens fa cap tipus de serveis. 
 
Aprofitant que estem tractant el tema de la nostra ràdio local i que en el 
passat Consell Rector de Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de 
Mar, celebrat el 10 de juny, va sortir el tema de la publicitat, en tant en 
quant els tècnics ens comentaven que  ja havíem arribat a un sostre i 
necessitavem buscar nous mitjans per finançar la ràdio. El Grup Municipal 
de PSC-PM proposa que es faci una valoració i un projecte per tal de 
treballar amb altres fórmules d’auto finançament. 
 
Nosaltres creiem que, tal i com actualment estan fent absolutament tots els 
mitjans de comunicació, des de la televisió a la ràdio i, fins i tot, la premsa 
escrita, Nova Ràdio Lloret ha de potenciar el tema de les esponsoritzacions i 
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patrocinis dels programes. Es una fórmula que realment està funcionant 
molt bé en tots els àmbits de la comunicació i nosaltres tenim una població i 
uns recursos sobradament interessants, com per poder fer-ho si ens 
impliquem tots, evidentment també l’empresa privada. 
 
Aprofito aquesta intervenció per convidar a tots els grups municipals, els 
empresaris de Lloret de Mar i la pròpia Nova Ràdio Lloret, que es plantegin i 
reconzin aquesta iniciativa. 
 
Contesta el Sr. Llasera que, com ja se sap, els punts més importants han de 
tornar a passar per Ple. Potser no s’ha arribat al sostre quant al tema de la 
publicitat, però hem de dir que sempre són els mateixos. 
 
Intervé el Sr. Alcalde i, en relació a la intervenció del Sr. Teixidor, diu que 
intentaran facilitar a tots l’assistència al Consell d’Administració i, per tant, 
tindran cura en les hores de convocatòria. 
 
De nou, pren la paraula la Sra. Garcia dient que és cert que sempre són els 
mateixos, i que si bé encara no toquen sostre, costa molt augmentar la 
publicitat. Es per això que ha fet les noves propostes i demana que entre 
tots intentem donar un impuls al tema publicitari de la nostra ràdio. 
 
Finalment, torna a intervenir el Sr. Llasera dient que creu que Nova Ràdio 
Lloret va pel bon camí, que hem continuat creixent en publicitat però, donat 
que sempre són els mateixos, hem de buscar entre tots noves fórmules de 
finançament. Estem d’acord. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 18 de desembre de 
1997, va aprovar el conveni interadministratiu per a l’adhesió de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar al Consorci de Comunicació Local, 
entitat pública de caràcter local que té com a finalitat general la de 
promoure i de col·laborar en totes les activitats conduents al 
desenvolupament del món de la comunicació local, conveni que va 
signar-se en data 17/12/1998. 
 
Atès que l’article 27.3 dels Estatuts de l’esmentat consorci estableix 
que : “ la separació del consorci d’algun dels seus membres podrà 
realitzar-se comunicant-ho al President del Consorci, amb 6 mesos 
d’antelació, sempre que l’entitat que separa estigui al corrent dels 
seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les 
obligacions fins al moment de la separació”. 
 
Atès que el Consell Rector de l’ Organisme autònom serveis 
municipals de comunicació de Lloret de Mar, en data 10/06/2008 va 
acordar per unanimitat, proposar al Ple de l’Ajuntament la separació 
del nostre Ajuntament del citat Consorci. 
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi 
Ambient i Mobilitat, adopta el següent d’acord: 
 
PRIMER.- Separar-se del Consorci de Comunicació Local en data 
01/01/2009, garantint la liquidació de les obligacions fins a aquesta 
data. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord al President del Consorci, al 
Consell Rector de l’Organisme autònom serveis municipals de 
comunicació de Lloret de Mar i als Serveis Econòmics de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar. 

 
7.- PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 2/08 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que es tracta de 
la segona modificació d’expedient d’aquest any. Per tant, entra dintre la 
normalitat. 
 
La primera va ser reconeixement de crèdits de factures de l’any passat i 
aquesta segona, bàsicament, té conseqüència d’aquella. Tot plegat, no 
deixa de ser una distorsió del pressupost.  
 
Seguidament, dóna lectura a la proposta i finalitza dient que el total 
d’aquesta modificació suposa el 0’77% sobre la despesa corrent. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que les modificacions són habituals, però hi ha 
unes partides que no acaben d’entendre. 
 
Respecte els llums de Nadal (penjar i despenjar) espera que per aquest any 
es faci un concurs obert, ja que malgrat que la partida era important, 
encara s’ha hagut d’ampliar en més d’un 40%. Potser en aquest tema ha 
faltat gestió. 
 
Pel que fa a la neteja dels col.legis, també hi ha increments molt alts. Així, 
el Pere Torrent s’incrementa en 24.500 €, el Pompeu Fabra en 12.000 €, i 
l’Àngels Alemany en 19.000 €. Sorprèn altres partides com el de les platges. 
En definitiva, creu que donat la situació hem d’esforçar-nos en minimitzar 
les despeses corrents o, al menys, intentar-ho. 
 
Queda clar que l’economia no acompanya i, per tant, hem d’establir 
mesures d’estalvi i planificar a llarg termini, doncs venen uns anys 
complicats. 
 
Es refereix, seguidament, a la partida de parcs i jardins, en la que semblava 
que donat el canvi d’orientació que s’havia fet amb plantes autòctones i 
menys necessitades de reg, s’hauria d’haver reduït però no ha estat així. 
 
Ja sap que les quantitats en general no són grans, però tot és important. 
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Insisteix que s’ha de posar l’accent en la contenció i aquesta serà un tema 
prioritari per als propers anys, i de moment no sembla ser-ho. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor, dient que les modificacions són normals i que 
tampoc és que es tracti de grans quantitats, però creu que hi ha partides 
que necessiten una explicació. 
 
Així, se suplementen les partides del Museu del Mar i de Can Saragossa 
quan són obres noves, i per tant no sembla que hagi de ser així. També la 
publicació del butlletí municipal, on espera que ja que és més gran es doni 
més participació als grups de l’oposició. També s’ha d’explicar l’augment de 
la neteja dels col.legis i pregunta si els llums de Nadal ha d’anar a comerç o 
a festes. 
 
Serà difícil aquest any i els propers tenir majors ingressos, per tant hauran 
de reduir la despesa corrent, i això ho diu sobretot per partides com 
campanyes d’imatge o presentacions. Però també hem minorat ingressos, ja 
que no tindrem els del trenet o els de les mostres comercials. En definitiva, 
donat el que ha dit anteriorment, pensa que cal reordenar el tema econòmic 
i filar més prim. 
 
Pel que fa a la seva esmena, bé motivada perquè segurament el Sr. Alcalde 
s’ha oblidat que quan es va aprovar el pressupost es va comprometre a què 
es cobriria la pista del pati del col.legi Àngels Alemany. Va agafar el 
compromís de posar-la en una modificació de crèdit.  
 
Donat que no s’ha fet, suposa que per oblit, és el que ha presentat aquesta 
esmena de la forma en que ha sabut, i és per això que proposa que els 
diners es treguin minorant una altra partida.  
 
Seguidament, dóna lectura a l’esmena, que és del tenor següent: 
 

Proposem que en el capìtol VI Crèdit extraordinari (inversió), afegir-hi 
com a crèdit extraordinari: 
 

• Construcció coberta pista esportiva col.legi Àngels 
Alemany...............  138.187.62 € 

• Construcció terra pista esportiva col.legi Àngels 
Alemany...............    31.290,79 € 

• Total increment ..... 169.478,41 € 
 
Afegir-hi en el capítol VI Baixes de crèdit (inversions) 
 

• 5110.61107 Vies públiques – Reposició paviments 
Minorament de la inversió als carrers Na Marina i Poeta Carner, 
1a. Fase ................  169.478,41 € 

 
A continuació, intervé el Sr. Garcia dient que en el projecte de pressupost 
d’aquest any, ja no varem estar d’acord per diversos motius, i un d’ells va 
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ser que no eren realistes. Només calia comprovar l’assignació total anual de 
diferents partides, recordin que es van fer tres modificacions de crèdit. 
 
De parcs i jardins, en el pressupost de 2007 hi havia 100.000 € i al final s’en 
van gastar 180.000 €. A l’any 2008 hi ha un pressupost de 115.000 €, amb 
la modificació de 25.000, qual s’ampliarà al final?. 
 
Pel que fa a l’aparcament de la Plaça Pere Torrent, el pressupost de 2008 és 
de 13.500 € i la modificació és de 25.000. Ecpliqui quin daltabaix imprevist 
hi ha hagut en aquest aparcament, per afegir gairebé un 100% més del 
pressupostat. 
 
Al Museu del Mar, el pressupost de 2008 és de 10.200 €, iamb l’ampliació de 
20.000. En què s’ha invertit que no estava previst?. En els camps de futbol, 
la variació ha estat del 50% sobre el pressupost. 
 
Per al Museu de Can Saragossa, el pressupost de 2008 és de 5.000 €, on 
s’afegeixen 10.000 € més. Els serveis informatics tenen un pressupost del 
2008 de 48.000 € i s’hi afegeixen 20.000 € més. Pel que fa al butlletí 
municipal, el pressupost de 2008 és de 29.800 € i hem d’afegir 10.000 € 
més; tan s’ha encarit el canvi d’imatge?, perquè el contingut és el mateix. 
 
Quant a l’ensenyament (activitats diverses), el pressupost de 2007 era de 
29.000, el de 2008 és de 16.000; i és clar, la modificació de crèdit és de 
16.000 €. 
 
Els contractes de neteja de diverses instal.lacions, tenen les següents xifres: 

• Col.legi Pere Torrent: pressupost 2008 de 114.000 €, demanen 
24.500 més. 

• Col.legi Pompeu Fabra: pressupost 2008 de 111.000 €, 
demanen 19.000 més. 

• Col.legi Àngels Alemany: pressupost 2008 de 132.000 €, 
demanen 19.000 més. 

• Jardins de Santa Clotilde: pressupost 2008 de 6.800 €, 
demanen 15.000 més. 

• Neteja sanitaris públics: 16.500 € més. 
• Neteja Museu del Mar: pressupost 2008 de 45.900 €, demanen 

13.500 més. 
 
En relació al contracte de manteniment dels llums de Nadal, el pressupost 
de 2008 és de 120.000 € i es demanen 48.000 € més. Aquest punt sense 
comentaris. 
 
Expliquin com justifiquen la manca de realisme d’aquests pressupostos, tot i 
tenint referències clares de pressupostos anteriors. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que ells sempre han votat a 
favor les modificacions de crèdit. La d’avui és d’una desviació molt 
moderada. 
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Continua dient que demana un esforç a l’Alcalde per acceptar l’esmena 
presentada pel Sr. Teixidor, fins i tot quan això signifiqui retardar una obra. 
I això ho diu perquè ells també estan a favor que les escoles tinguin un 
espai tancat per poder practicar l’esport. 
 
Acte seguit, intervé el Sr. Elorza dient que, evidentment, a ells els agradaria 
que els pressupostos es fessin més acurats, però ja sap que no sempre és 
possible 
 
El Sr. Valls va comentar que 231.000 € d’aquesta modificació corresponen a 
factures pendents de l’any anterior, i solament 90.000 són d’aquest any. Li 
demanaria que desglossés aquestes últimes per poder fer una valoració 
d’aquest punt. 
 
Contesta el Sr. Valls dient que respecte els llums de Nadal, tal i com ha 
demanat el Sr. Coloma, es farà un procés concursal. Però no val, Sr. Garcia, 
demanar més llums als barris i després queixar-se que puja el preu. 
L’objectiu no és gastar més, sinó menys, i vol deixar clar que el cost dels 
llums de Nadal no és inversió, sinó el cost de penjar i despenjar. 
 
Pel que fa a la neteja dels col.legis, els directors i les AMPES demanen 
ampliació d’hores i neteges extraordinàries, i això significa més hores i més 
persones. 
 
Efectivament, 231.000 € corresponen a factures de l’any passat, i són les 
factures que a final d’any es ficaven al calaix, però que la nova Instrucció de 
comptabilitat obliga a fer una modificació en l’any següent. 
 
Ja estan d’acord en el discurs que s’ha fet sobre la difícil situació econòmica 
que està iniciant-se, però l’augment de les partides té justificació. 
 
Així, la de parcs i jardins perquè hi ha més metres quadrats de jardins que 
s’han de mantenir. Pel que fa al Museu del Mar i Can Saragossa, es tracta 
de despeses de manteniment, i donat que porten sols un any funcionant no 
es podia saber quin era el seu cost real. 
 
Estan d’acord en el discurs de moderació i és una tasca complexa i difícil en 
el tema de la despesa corrent, però no es rendiran. 
 
Respecte al butlletí municipal, s’ha fet un canvi de format i s’intentarà donar 
cabuda també a les entitats. 
 
Entrant en l’esmena del Sr. Teixidor, hem de dir que d’aquest tema ja hem 
parlat en diferents ocasions, i creu que el Sr. Teixidor, abans de presentar-
la, hauria d’haver donat un pas més, i és haver parlat amb l’alcalde i els 
regidors implicats (el d’esports, el d’educació i amb ell mateix com regidor 
d’hisenda). No podem admetre l’esmena, però sense que això signifiqui 
renunciar a fer aquesta obra. 
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Pensa que una modificació que significa un 0’77% és bastant realista i és 
molt moderada, dintre de la pràctica habitual que són les modificacions. 
 
L’augment de la partida de parcs i jardins ve produïda per uns retocs que 
s’han hagut de fer en els horts municipals (que per cert, han estat tot un 
èxit), així com el tractament de la plaga de les palmeres i el lloguer que 
hem de fer de la màquina per poder podar aquestes. 
 
També s’han hagut de fer reparacions en el Barri de Sant Cristòfol i la 
partida d’aparcaments es refereix a la reparació d’una de les instal.lacions 
contra incendis. 
 
Torna a explicar el tema del Museu del Mar i  insisteix que el Butlletí 
Municipal hi ha una diferència com de la nit al dia, entre el d’abans i el 
d’ara. 
 
Continua explicant altres partides i així diu que l’augment de Santa Clotilde 
és per al pagament de 2 mesos de treballs que fa El Vilar, i pensa que ha 
explicat bona part de totes elles, si bé no es pot diferenciar totalment les 
vells i les noves. 
 
Finalitza dient que venen temps difícils i que ens hem de preparar per fer-
los front. 
 
Intervé el Sr. Alcalde, en relació a l’esmena del Sr. Teixidor, dient que en el 
seu moment es va dir que estaven pendents de rebre un crèdit tou per fer 
instal.lacions esportives, crèdit que posteriorment va arribar. Per tant, els 
diners hi són. Però ara no acceptaran l’esmena, i no ho faran perquè, com ja 
s’ha dit, s’està discutint la ubicació de la nova instal.lació esportiva. 
 
Per tant, que hi haurà una pista coberta això està garantit. Pensa que 
també s’ha de parlar amb la direcció del centre i amb l’AMPA, per veure si la 
volen o no, i creuen que això no s’ha fet i, per tant, s’ha de tenir una reunió 
amb la direcció i l’AMPA del col.legi Àngels Alemany. 
 
Si la volen, tenim els diners i per tant es podria fer. Llavors, el que pertoca 
és primer parlar amb ells i per això, emplaça al Sr. Teixidor. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Coloma dient que fer un pressupost és 
complex, i exigeix responsabilitat per part de tots. Per això, demana que 
se’ls doni l’estat d’execució del pressupost de forma trimestral per, 
d’aquesta manera, poder-lo fiscalitzar. Es una eina que necessitem, abans la 
teníem.  
 
Respecte a l’esmena, per la seva part no té notícies que s’hagi parlat amb 
els col.legis, ni com a grup municipal ni com a pare, i pensa que per tant és 
necessari fer una reunió sobre aquest tema. 
 
Respecte al crèdit tou, es va parlar de dues possibles ubicacions de la 
instal.lació esportiva, o bé al Pompeu Fabra (on ells pensen que hi ha una 
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urgent necessitat), o al costat del pavelló vell. ERC pensa que hauria d’anar 
al Pompeu Fabra (ja que és una reclamació de fa anys i aquesta escola no té 
cap espai cobert per fer esport). 
 
Estan a l’espera d’una nova reunió per aclarir aquest tema. Quant al punt 
d’avui, donat que és l’equip de govern el que gestiona el pressupost, ells 
s’abstindran. 
 
De nou, intervé el Sr. Teixidor dient que l’explicació de les partides de la 
modificació ha estat correcte, i que si el Sr. Valls no es rendeix ell tampoc. 
 
S’ha dit que es tracta de factures de l’any passat, però és que ja han passat 
6 mesos. Pel que fa a la neteja, es diu que són demandes dels directors i de 
les Ampes, però pensa que hi ha alguna cosa més. 
 
Es cert que no ha parlat amb els representants del col.legi Àngels Alemany, 
però no creu que hagi fet volar coloms. Ja esperava que no s’aprovaria avui 
la seva esmena, però insistirà, ja que creu que és una necessitat dels 
usuaris d’aquest col.legi, i que també gaudirien els nois que assisteixen al 
casal d’estiu que utilitza aquesta instal.lació. 
 
Sembla que el crèdit tou ha de solucionar-ho tot, però ell pensa que no 
solucionarà res. L’oposició ja va dir que no ho volia al costat del pavelló vell. 
Aquest crèdit no dóna per tot. 
 
Ell ha parlat sempre que ha estat necessari amb el regidor d’esports i 
sempre ha estat permeable. Espera que això sigui recíproc. Tampoc a ell se 
li informa quan presenten esmenes, i han de tenir en compte que CIU són 
11 i ell solament 1 i sense dedicació exclusiva. 
 
De totes maneres, considera positiu que la porta continuï oberta, que ell 
està convençut que al final es farà, i que avui no retira l’esmena. 
 
Novament, pren la paraula el Sr. Garcia dient que insisteix en el tema de 
l’elevat cost de la instal.lació dels llums de Nadal i respecte a la neteja, 
pensa que hi ha un contracte i que és obligació de l’empresa que estigui net. 
Per tant, no entén aquests major costos. 
 
Considera que s’han d’utilitzar els mitjans d’inspecció que tenim i potser 
seria bo que aquest contracte fos tancat, cosa que no és l’actual, i així no 
ens trobaríem amb aquests problemes. 
 
També torna a intervenir el Sr. Ontañón dient que és molt important que 
tots els col.legis tinguin instal.lacions esportives. Per tant, com ja ha dit 
abans, no hem de tancar les portes al que demana l’esmena per l’Àngels 
Alemany. Es evident que s’ha de parlar amb les Ampas, però demana un 
esforç perquè es pugui cobrir les instal.lacions esportives de l’esmentat 
col.legi. 
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Pren la paraula, novament, el Sr. Elorza dient que el Sr. Valls ha contestat, 
en part, la seva pregunta, i al menys té una idea del tema. 
 
La conclusió és que algunes partides pugen molt, un 151% el Museu del 
Mar, un 49% la neteja, etc. I això ens dóna que la despesa corrent 
s’incrementa. No es pot malgastar els diners i considera que aquesta no és 
una política de contenció. Com ja s’ha dit, venen anys difícils i realment hem 
de fer una contenció apurada. 
 
Ells, en el seu moment, es van abstenir en el pressupost i per coherència 
també ho faran avui. 
 
Contesta de nou el Sr. Valls dient que entén l’abstenció del Sr. Elorza com 
un desconeixement del procediment de gestió dels pressupostos. 
 
Pel que fa al Sr. Coloma, dir-li que les bases d’execució del pressupost que 
s’aprova cada any ja es preveu quan es pot tenir l’estat d’execució d’aquest, 
però en tot cas s’estudiarà la seva petició. 
 
Contestant el Sr. Teixidor, la veritat és que ningú és infalible, i també 
l’Àngels Alemany és un edifici nou i vostè demana noves inversions en base 
a un pressupost que no sabem de on ve i que seria bo que convertís en 
projecte. També dir-li que va presentar la seva esmena el dissabte a les 
12:54, i això la desmereix. 
 
Pel que fa a la neteja dels col.legis, hem de dir, per exemple, que l’Àngels 
Alemany el major cost és degut a la realització d’un casal d’estiu durant dos 
mesos, que no estava previst. El contracte de neteja està totalment reglat i 
s’aplica d’acord amb la legislació vigent. 
 
Considera que una despesa corrent com la de l’Ajuntament de Lloret de Mar, 
un 0’77% de desviació és més que moderat. No entrarà en el tema de 
vinculació de partides. 
 
Es impossible preveure tot, i en tot cas el Sr. Interventor ens recordaria que 
el pressupost es fa en base zero. Però cal tenir en compte que sempre 
poden sorgir imprevistos, com són les llevantades que obliguen a fer fortes 
inversions a les platges. Com ja ha dit, per al proper any es farà un concurs 
per penjar i despenjar el llums de Nadal. Es molt difícil precisar molt més 
del que es fa. 
 
Torna a intervenir el Sr. Teixidor dient que no creu que entrar l’esmena el 
dissabte desvirtuï rés, donat que aquest tema ja es va parlar el mes de 
gener quan es van parlar dels pressupostos. En aquell moment va presentar 
una esmena molt ben detallada amb el pressupost i per tant amb el seu 
cost. 
 
Es veritat que no ha parlat amb la Regidoria d’Educació, però tampoc vostès 
han explicat el tema del crèdit. Van dir que ho posarien a la primera 
modificació però no ho han fet, i per això ell ho ha presentat, perquè hi 
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havia un compromís per part de l’alcaldia. No té cap problema en parlar 
amb els responsables de l’Àngels Alemany. Ell ja va dir que estava d’acord 
en la instal.lació del Pompeu Fabra. 
 
Vol agrair el suport del grup municipal de PP a la seva esmena. 
 
Contesta de nou el Sr. Valls tot dient que aquest tema el Sr. Teixidor 
l’hauria pogut parlar a la Comissió Informativa que estava convocada des 
del dimarts passat, i potser podrien haver arribat a un acord. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que ells desitgen treballar des 
del consens i que hauria estat bé fer abans un recordatori del tema. Torna a 
insistir que, en principi, els diners hi són. 
 
Confia que en un altre Ple el Sr. Elorza pugui dir-los com estan les gestions 
pel tema del gimnàs del Pompeu Fabra. 
 
Quant a les neteges, s’han fet les que han calgut perquè les instal.lacions 
estiguin netes, i amb això no podem discutir. Pel que fa al Museu del Mar, 
dir que en 6 mesos ha tingut 10.000 visitants. Per tant, s’han superat totes 
les expectatives i si s’han de fer coses perquè són necessàries, malgrat 
impliquin un augment de cost, es faran. 
 
En primer lloc es vota l’esmena, la qual es rebutjada per 10 vots en contra 
dels regidors presents de CIU, i 9 vots favorables dels regidors presents del 
PSC-PM, PP, ICV-EUIA, GRILL i ERC. 
 
Seguidament, es posa a votació la proposta, la qual és aprovada per 12 vots 
favorables dels regidors presents de CIU i PP, 1 vot en contra del regidor 
d’ICV-EUIA, i 6 abstencions dels regidors de PSC-PM, GRILL i ERC, el Ple de 
l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi 
Ambient i Mobilitat, adopta el següent d’acord: 
 
Atès  que és  necessari atendre  determinades despeses que no 
poden demorar-se, s’ha procedit a suplementar  aquelles partides  
insuficientment dotades així com crear-ne de noves  amb crèdits 
extraordinaris, d’acord amb les següents prescripcions: 
 
 A)  Aprovar les següents modificacions pressupostàries 
 

  
I) Crèdits extraordinaris (despesa 
corrent)  

    
       codi detall Increment  

        
4225 13000 Nou CEIP fenals.- Personal Laboral 8.000,00 
4225 16001 Nou CEIP fenals.- SS.SS. Laborals 2.000,00 
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Total crèdits 
extraordinaris................................. 10.000,00 

  
II) Suplement de crèdit (despesa corrent) 

    
       codi detall Increment  

        
4330 21000 Parcs i jardins.- Cons., mant i rep. 25.000,00 

5141 21000 
Aparc. Pl.Pere Torrent.- Cons. i 
manteniment 20.000,00 

5150 21000 Platges.- Cons. i manteniment 8.000,00 
4512 21200 Museu del mar.- Cons., mant i rep. 20.000,00 
4512 21200 Camps de futbol.- Cons., mant i rep. 8.000,00 

4516 21200 
Museu Can Saragossa.- Cons., mant i 
rep. 10.000,00 

4525 21200 Pistes d’atletisme.- Cons., mant i rep. 6.000,00 
4630 21200 Centres cívics.- Cons., mant i rep. 4.000,00 
5150 21400 Platges.- Cons. i manteniment vehicles 10.000,00 
1230 21600 Serveis informàtics.- Cons i mant. Equips 20.000,00 

1110 22602 
Organs de govern.- Publicacions 
(butlletí) 10.000,00 

4220 22604 Ensenyament.- Activitats diverses 16.000,00 
4222 22700 Escola Pere Torrent.- Contracte neteja 24.500,00 
4223 22700 Escola Pompeu Fabra.- Contracte neteja 12.000,00 
4224 22700 Escola Àngels Alimany.- Contracte neteja 19.000,00 

4331 22700 
Parcs i jardins.- Contracte Jardins Sta. 
Clotilde 15.000,00 

4401 22700 
Serveis Públics.- Cte ntja sanitaris 
públics 16.500,00 

4512 22700 Museu del mar.- Contracte neteja 13.500,00 
2220 22703 Policia Local.- Cte senyalització viària 20.000,00 

4510 22704 
Festes.- Contracte manteniment llums 
Nadal 48.000,00 

6220 22606 Comerç.- Activitats diverses 15.000,00 
       

    
Total suplements de 
crèdit............................. 340.500,00 

 
  III) Crèdits extraordinaris (inversió)  
     
        codi detall  Increment  
        
3230 62400 Serveis Socials.- Adquisició vehicles 1.600,00 

        

    
Total crèdits 
extraordinaris................................ 1.600,00 
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  IV) Suplement de crèdit (inversió)  
    
       codi detall Increment  

        
4516 63201 Museu Can Saragossa.- Rehabilitació 18.458,00 

        
    Total suplements de crèdit................. 18.458,00 
    

Total expedient de modificació de crèdit ................ 370.558,00 
 

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

 
  I) Majors i/o nous ingressos (inversions) 
        

        codi detall  Increment  
        
  79000 UE, Subv,musee ouvert Interreg III-C 18.458,00 

       
    Total majors ingressos.................... 18.458,00 
    

  II) Baixes de Crèdits  (inversions)  
        
        codi detall  Minorament 
       
2220 62400 Policia Local.- Adquisició de vehicles 1.600,00 

        
    Total baixes de crèdits............... 1.600,00 

 
     III) Romanent de tresoreria per a despeses generals. 

  
El romanent de tresoreria (per a despeses generals) 
resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici de 
2007 ha estat de 1.199.618,76 euros, del qual 
s'utilitza en l’expedient núm. 02/08 de modificació de 
crèdit l'import  de: 350.500,00 
  
Total expedient de modificació de crèdit 370.558,00 

 
8.- MOCIÓ PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR EN 
RELACIÓ A LA CAMPANYA “CATALUNYA LLIURE DE BOSSES DE 
PLÀSTIC”. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera el qual 
dóna lectura íntegre a la moció. 
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Intervé el Sr. Coloma dient que ells votaran a favor i feliciten tant la gent 
del departament com al Regidor, per l’acte celebrat l’altre dia per al canvi de 
bosses. Accions com aquesta ajuden en la conscienciació de la societat. 
Felicita també a tots aquells ciutadans que varen participar en l’esmentat 
acte. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que el seu grup també està d’acord, 
però que li sembla molt elevat l’impost ecològic de 0’20 cèntims d’euro, 
doncs és un preu 10 vegades superior al preu real de la bossa. 
 
A continuació, intervé el Sr. Garcia dient que proposen la creació d’una 
comissió formada per tots els partits polítics del consistori per establir les 
bases d’actuació i permetre la participació de la ciutadania: xerrades, actes, 
tallers de difusió i conscienciació, i aconseguir el més aviat possible que el 
municipi de Lloret de Mar estigui lliure de bosses de plàstic, seguint 
l’exemple de Sarrià de Ter (Girona), que aviat es proclamarà primer 
municipi de Catalunya lliure de bosses de plàstic. 
 
Es una campanya que, com ja s’ha explicat més o menys, té multitud 
d’adhesions: 
 

• Institucionals: 3 Departaments de la Generalitat de Catalunya, 3 
Universiversitats, 57 ajuntaments, consells comarcals 

• Cadenes i gremis 
• Organitzacions polítiques 
• Personatges públics a títol individual 

 
I unes de les principals mesures són reclamar a la Generalitat una llei de 
prevensió de residus i l’aplicació d’una ecotaxa o gravamen ecològic de 20 
cèntims per bossa utilitzada, com a mesura pedagògica i desincentivadora, 
que segueix l’exemple d’Irlanda i que pretèn reduir en un 90% les bosses de 
plàstic en un any. Els diners recaptats s’haurien de destinar a un fons de 
prevenció de residus per dur a terme campanyes i mesures en aquest 
àmbit. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que és una proposta bonica 
però difícil de portar a terme. Entén que s’ha de fer una gran campanya 
publicitària que expliqui bé la situació i el que es vol aconseguir, al menys a 
nivell de Lloret de Mar. 
 
Intervé seguidament el Sr. Amaya felicitant a tots per l’acte celebrat el dia 3 
de canvi de bosses, però ha de dir que el Sr. Riera ha presentat una 
proposta tipus però que troba a faltar 3 punts, que són els següents: 
 

- Preparar un acord amb els comerços locals, posar un preu a les 
bosses de plàstic, per desincentivar el consum. Destinar el fons 
que es generi al desenvolupament de campanyes de 
conscienciació ambiental en l’àmbit de la prevenció i el consum. 

- Preparar una proposta de bonificació fiscal a partir de les 
ordenances fiscals, als comerços locals que desenvolupin 
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actuacions per a reduir, de forma efectiva, el nombre de bosses 
d’un sol ús. 

- Acorda regular la distribució de bosses dins el reglament del 
mercat municipal. 

 
Proposa que com esmena s’introdueixin aquests 3 apartats, o si no 
s’expliqui el perquè no s’han recollit. 
 
Contesta el Sr. Riera que ell també vol felicitar tan al personal del 
departament de medi ambient com als nois i noies de l’escola taller, així 
com a totes les persones que varen intervenir; no sols els felicita sinó que 
ens encoratja per seguir treballant. 
 
El cost de 0’20 cèntims d’euro és el que es calcula que costa reciclar una 
bossa. Es important establir un igual per tot Catalunya. 
 
Quant als punts que ha llegit el Sr. Amaya, dir que pensa que ja estan 
integrats en els que reculli la moció, doncs ja es parla de la xarxa de 
comerços respectuosos amb el medi ambient. Per altra banda, no són 
obligats tots aquests punts, i pensa que el camí no és tan imposar sinó 
convenir i acordar. Per tant, seguiran fent una política constructiva de parlar 
amb els implicats, tal i com ha indicat el representant del grup municipal 
d’ICV-EUIA. 
 
Torna a intervenir el Sr. Garcia, dient que hem de tenir en compte que 
també són de plàstic les bosses que es posen a les papereres municipals i 
que n’hi ha moltes, per tant caldria buscar una alternativa. 
 
També pren la paraula novament el Sr. Amaya, dient que un dels tres punts 
per ell citat, el de l’ordenança fiscal, no és restrictiva, sinó tot al contrari, 
estableix una bonificació (torna a donar-ne lectura). 
 
Considera que aquesta campanya ha de formar part d’una més ample de 
conscienciació del canvi climàtic. 
 
Torna a contestar el Sr. Riera dient que la moció estableix la forma de 
relacionar-se el comerç i l’Ajuntament en relació a aquest tema, i creu que 
és millor insistir en el diàleg que no en la imposició. Més endavant, quan es 
tingui aquest diàleg, ja es tornaran a proposar més actuacions concretes. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 

Les bosses de plàstic d’un sol ús que ens donen als comerços, es 
converteixen ràpidament en un residu. Tant la fabricació com el seu 
tractament com a residus, son responsables d’importants afectacions 
ambientals, socials i econòmiques. 
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Ens trobem amb un consum abusiu i sovint injustificat de la bossa de 
plàstic, que a més de tenir una vida útil curta (12 minuts) i ser un 
producte no degradable, es consumeix i malbarata gran quantitat 
d’aigua i energia en la seva fabricació, a més del cost ambiental de 
l’explotació del petroli, un recurs no renovable.  
 
A Catalunya creixen els residus i el consum de bosses de plàstic, -les 
deixalles augmenten el 47% en els darrers 10 anys i la causa 
principal son els envasos i bosses d’un sol ús-. S’ha estimat que a 
Catalunya, s’usen una mitjana de 5’4 bosses per família i setmana en 
cadenes comercials (Estudi FPRC, 2007), el que suposa que només 
amb un cap de setmana consumim més de 14 milions de bosses de 
plàstic a Catalunya. Les bosses de plàstic representen el 2’32% del 
pes de les deixalles a Catalunya, un consum de 110.000 tn a l’any  
(font: CEPA-EdC, 2006). 
 
Aquestes dades demostren un consum injustificat i perjudicial pel 
medi ambient, doncs són fàcilment substituïbles per sistemes 
reutilitzables que permeten utilitzar-les moltes vegades (bosses de 
cotó, ràfia, bosses plegables, cabàs, carretó, etc). 
 
Algunes raons per rebutjar les bosses de plàstic d’un sol ús són: 
 
- Estan fabricades a partir de petroli, un recurs no renovables i 

molt costós 
- Suposen un 2’32% en pes de la brossa domèstica i unes 14 

milions de bosses el cap de setmana 
- El seu reciclatge és escàs i costós energèticament. La majoria 

van a abocadors i incineradores 
- En la fabricació i incineració s’emeten gasos contaminants 

(dioxines, cianur d’hidrogen,...) 
- Si cada català deixés d’agafar 1 bossa es deixaria d’emetre 117 

tones de CO2 a l’atmosfera 
- Poden trigar fins 500 anys en descompondre’s 
- La seva dispersió al medi provoca l’afectació i mortaldat 

d’animals al medi terrestre i aquàtic 
- Son de fàcil substitució per sistemes reutilitzables 
 
Arran dels seu impacte i les múltiples actuacions i experiències 
d’arreu del món que s’estan desenvolupant respecte a la limitació de 
la bossa de plàstic, queda clar que s’han de prendre mesures urgents 
per a posar-hi solució. 
 
S’han estat fent esforços des dels ens locals, entitats cíviques i 
ecologistes, alguns Gremis i cadenes comercials catalanes per 
conscienciar als consumidors i els comerços, però aquestes mesures 
voluntàries han estat insuficients per frenar de forma generalitzada el 
consum de bosses. Així doncs, és del tot necessari i urgent el debat, 
conscienciació i l’acció de canvi en la direcció de limitar el consum de 
les bosses de plàstic entre tots els agents socials, econòmics i les 
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administracions per tal d'aplicar solucions normatives i restrictives, 
pedagògiques i efectives. 
 
Conscients de la problemàtica ambiental i social d’aquesta situació i 
de la necessitat d’aplicar polítiques ambientals de prevenció de 
residus, el nostre Ajuntament també ha de ser sensible a aquesta 
qüestió; és l’Administració més propera al ciutadà i en temes 
mediambientals com el que acabem de plantejar pot fer molt per 
reorientar la política de consum i de reducció de residus, doncs 
podem tenir un paper cabdal en contribuir a invertir les tendències de 
creixement dels residus, i en promoure un consum responsable, 
desenvolupant accions per conscienciar a la població i als agents 
econòmics, i coneixedors de la campanya d’àmbit nacional que 
promouen la Fundació per a la Prevenció dels residus i el consum 
responsable i la Federació Ecologistes de Catalunya. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi 
Ambient i Mobilitat, adopta el següent d’acord: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament acorda sumar-se a la campanya “Catalunya 
lliure de bosses de plàstic”. 
 
SEGON.- Demanar i donar suport al Govern de la Generalitat de 
Catalunya i especialment al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, per a la regulació del consum indiscriminat i gratuït de 
bosses de plàstic a Catalunya: aplicació d’un impost ecològic de 0,20 
€/bossa a partir del gener del 2009. 

 
TERCER.- Desenvolupar una campanya progressiva de comunicació a 
la població (escoles, entitats, associacions, etc.) i al sector comercial 
del municipi, dels acords d’aquesta moció i de la necessitat de 
limitació de la bossa de plàstic en el context de la prevenció de 
residus d’envasos i embolcalls, i les alternatives més ecològiques 
(bossa de roba, bossa plegable, carretó, cabàs, etc.). 
 
QUART.- Adherir-se i participar en la declaració del 3 de juliol “Dia 
Català Sense Bosses de Plàstic”.  
 
CINQUÈ.- Engegar dinàmiques amb els comerços, com la creació 
d’una Xarxa de comerços respectuosos amb el medi ambient, i 
fomentar les actuacions dirigides a la reducció progressiva de l’ús de 
les bosses de plàstic i desincentivar-ne el consum. 
 
SISÈ.- Acordar que es contactarà amb els distribuïdors del municipi 
per a concretar la limitació de les bosses de plàstic de forma 
específica en els proveïments i activitats que desenvolupi 
l’ajuntament. 
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SETÈ.- Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, al 
Departament de Medi Ambient i Habitatge i a la Fundació per la 
Prevenció de Residus. 

 
9.- MOCIÓ PRESENTADA PER EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA A LLORET DE MAR PER A 
L’ELABORACIÓ I APROVACIÓ D’UN PLA D’ACTUACIÓ PER PREVENIR 
ELS EFECTES DEL CALOR SOBRE LA SALUT (POCS). 
 
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Amaya que dóna lectura 
íntegre a la moció. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que volen escoltar primer l’esmena, si bé ja pot 
dir que estan d’acord en el fons de la moció. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que, a l’igual que el Sr. Coloma, volen 
escoltar primer l’esmena si bé entén que aquesta enriqueix la moció. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que no veu massa diferències entre 
la moció i l’esmena. 
 
Per la seva part, el Sr. Ontañón explica que ja es fan actuacions en relació a 
aquest tema per la Creu Roja, i que al casal de la gent gran hi ha panells 
informatius sobre les mesures que s’han d’adoptar. També en el Pla de 
Qualitat de les platges, es preveuen mesures contra el calor i, per tant, 
considera que tot això s’ha de tenir en compte. 
 
Tot seguit, pren la paraula la Sra. Bertran dient que en relació al punt 
primer del cens de població de risc, Serveis Socials i el CAP tenen 
identificades les persones que tenen més risc, i que solen tenir serveis 
específics tant sanitaris (PADES, ATDOM), com socials (SAD i TAD). 
 
La policia local i els serveis socials els tenen localitzats, i fan el seguiment 
d’un altre col.lectiu de risc que tenim en cens, que són els sense sostre, si 
bé aquest dintre les nostres possibilitats, ja que és un col.lectiu molt 
canviant. 
 
Pel que fa al punt segon de l’inventari de centre de sanitat climatitzats, els 
CAP’S ja estan climatitzats, el centre sociosanitari està climatitzat des de 
l’any 2004 degut a la bona gestió del Regidor Sr. Romà Codina. El centre de 
dia Versat està pendent de la instal.lació, i la Residència Continental en 
disposarà en 15 dies. Aquests són els centres que tenim a Lloret de Mar. 
 
Respecte al tercer punt, en un hipotètic cas de fase 2, creiem que s’haurien 
de reunir representants del CAP, policia local, protecció civil i serveis socials 
per valorar les actuacions procedents, elaborant un protocol d’actuació. 
 
Ha parlat amb el Sr. Carbonell de protecció civil de l’Ajuntament, i creuen 
que un protocol d’actuació seria més pràctic i àgil, i més fàcil d’aplicar, 
donat que els Plans a vegades són massa extensos i costen de llegir. 
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També es fa informació preventiva sobre aquest tema en el CAP, en serveis 
socials, en la ràdio i televisió locals des de l’any passat, al butlletí municipal 
i a la web municipal. 
 
La seva esmena el que proposa és donar una nova redacció als punts tercer 
i quart de l’acord, que quedarien de la següent manera: 
 

“TERCER.- Que des de Protecció Civil i en col.laboració amb els 
diferents agents implicats, s’elabori un protocol d’actuació per 
prevenir els efectes extrems del fred i la calor. 
 
QUART.- Que aquest protocol d’actuació s’actualitzi, en cas de 
necessitat, i s’aprovi cada any per Junta de Govern abans de l’1 de 
juny.” 

 
Contesta el Sr. Amaya, en primer lloc, felicitant els grups per al seu suport a 
la moció. 
 
Respecte a l’esmena i si en l’elaboració del protocol d’actuació es seguissin 
els 3 passos que s’han de fer, ja estarien d’acord, donat que el cost d’un 
protocol i d’un Pla seria diferent. Si s’accepten d’aquesta manera els punts, 
ja els sembla bé. 
 
També vol dir que la Generalitat subvenciona l’elaboració dels plans 
municipals i també la seva actualització. 
 
En definitiva, si estem dient el mateix ja estem d’acord en l’esmena. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Teixidor dient que per al·lusió al que ha 
comentat el Sr. Valls en la seva esmena sobre la modificació de crèdit, que 
desmereixia per haver-la presentat el dissabte, li vol recordar que aquesta 
esmena l’ha presentat el Sr. Valls avui (dilluns) a les 14:30 hores. 
 
De nou, intervé el Sr. Garcia dient que el protocol i el Pla són coses 
semblants. 
 
Pren la paraula novament la Sra. Bertran repetint el tema del cens i dient 
que consideren que el protocol encaixa millor en el que es pretén, donat que 
un pla d’emergència no és obligatori per als ens locals. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que considera que un protocol d’actuació és 
suficient, i demana al grup socialista que faci un esforç per arribar a un 
consens en aquest tema. 
 
Torna a contestar el Sr. Amaya que ells ja estan d’acord, donat que les 
intencions són les mateixes. 
 
La probabilitat que hi hagi una onada de calor està entre l’1 i el 10%, i 
considera que una de fred és poc probable, però tot pot ser. 
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Donat que s’ha parlat de protecció civil, recorda que ells en els pressupostos 
van demanar que s’ampliés la plantilla, i demana que aquest tema es 
tinguin en compte per als pressupostos de l’any vinent. 
 
En primer lloc es vota l’esmena, la qual aprovada per unanimitat dels 
reunits. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord, amb la inclusió de l’esmena proposada: 
 

L’any 2004 el Departament de Salut i el CatSalut van posar en marxa 
per primera vegada un pla d’actuació per prevenir els efectes de 
l’onada de calor sobre la salut (POCS). 
 
Els objectius del POCS són els següents: 
 
1. Predir amb la màxima antelació que permetin els mitjans tècnics 
les possibles situacions meteorològiques de risc. 
 
2. Minimitzar els efectes negatius de l’onada de calor sobre la salut de 
la població de Catalunya, especialment de les persones més 
vulnerables (gent gran especialment per sobre dels 75 anys, nadons, 
persones amb discapacitats físiques o psíquiques que tinguin limitada 
la seva autocura, persones amb malalties cròniques, persones que 
viuen soles, persones amb condicions socials precàries, pacients amb 
medicacions que actuen sobre el sistema nerviós central, persones 
que realitzin un excés d’activitat física, etc.) . 
 
3. Coordinar les mesures i els recursos existents  per fer front a la 
possible onada de calor. 
 
Des del dia 1 de juny es recullen les temperatures diàries i les 
previsions de deu ciutats de Catalunya: Barcelona, l’Hospitalet de 
Llobregat, Manresa, Mataró, Santa Coloma de Gramanet, Sabadell, 
Terrassa, Girona, Lleida i Tarragona. 
 
Atès que els ens locals han de participar en el POCS en les tasques de 
coordinació i d’informació preventives entre la població i especialment 
entre els sectors amb més risc, com la gent gran i els infants.  
 
Donat que entre les actuacions preventives, els ajuntaments hauran 
de disposar d’un cens de la població de risc que, des dels serveis 
socials del municipi s’haurà de contrastar amb els centres d’atenció 
primària de salut 
 
Donat que els ajuntaments hauran de disposar d’un inventari dels 
centres de dia, d’internament i residencials climatitzats. 
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Donat que a fi de garantir l’operativitat del POCS en cas 
d’emergència, els ajuntaments hauran d’elaborar un pla municipal 
d’emergència en cas d’onada de calor sostinguda on es planifiqui la 
logística municipal per a la població afectada i que haurà de preveure, 
entre d’altres coses, l’habilitació de centres o instal·lacions d’acollida 
climatitzats, l’avituallament d’aquests, i la relació de serveis públics o 
privats de transport per al desplaçament de la població crítica als 
centres habilitats i centres assistencials. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi 
Ambient i Mobilitat, adopta el següent d’acord: 
 
PRIMER.- Que els Serveis Socials de l’Ajuntament de Lloret de Mar, 
per a la prevenció dels efectes de el calor, elabori un cens de la 
població de risc contrastat amb els centres d’atenció primària, 
emmarcat dins del POCS de Lloret de Mar 
 
SEGON.- Que els Serveis Socials de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
elabori un inventari dels centres de sanitat climatitzats, emmarcat 
dins del POCS de Lloret de Mar. 
 
TERCER.- Que des de Protecció Civil i en col.laboració amb els 
diferents agents implicats, s’elabori un protocol d’actuació per 
prevenir els efectes extrems del fred i la calor. 
 
QUART.- Que aquest protocol d’actuació s’actualitzi, en cas de 
necessitat, i s’aprovi cada any per Junta de Govern abans de l’1 de 
juny. 
 

10.- MOCIÓ PRESENTADA PER EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE LLORET DE MAR PER A 
L’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DE LES ORDENANCES REGULADORES 
DE SOROLL I VIBRACIONS I L’ELABORACIÓ DEL MAPA DE 
CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Elorza, el qual 
dóna lectura íntegre a la moció. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que en el seu dia l’Agenda XXI ja va fer un mapa 
acústic, però evidentment, tot és millorable. No és fàcil fer un mapa acústic 
a Lloret, per la seva condició de turística, i perquè s’ha de compaginar 
descans amb activitat lúdica. I això és complicat. 
 
Seria bo tenir una bona ordenança municipal i, per tant, potser s’hauria de 
refer la que tenim. Ja sap que no és fàcil fer una ordenança de sorolls, però 
hem de plantejar el tema tenint en compte la nostra realitat i expressa el 
seu desig de que, si decidim fer una de nova, es tinguin en compte tots els 
factors. 
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Pren la paraula el Sr. Riera dient que el seu grup està d’acord en el 
contingut de la moció excepte en el seu aspecte jurídic. 
 
L’Ajuntament de Lloret de Mar ha mostrat sobradament la seva sensibilitat 
sobre aquest tema i cita com exemples, l’edició d’un díptic repartit entre els 
turistes; els cursos de formació de guies; les llicències mediambientals dels 
locals susceptibles de fer més sorolls; el seguiment en la peatonalització de 
les nostres principals vies públiques; control de decibels, tant en 
establiments com en ciclomotors i motos; i fins i tot, s’ha arribat al 
tancament d’establiments d’oci nocturns que no reunien les condicions. 
 
El nou Pla General va tenir molt en compte les possibles ubicacions de les 
activitats turístiques d’oci nocturn, precisament –entre altres- pel tema de 
sorolls. 
 
Com ja ha dit, pel que fa a la basant jurídica no estan d’acord. La situació 
legal actual procedeix de la directiva europea 2002/49/CE sobre avaluació i 
gestió del soroll ambiental. 
 
En el seu moment la Generalitat de Catalunya va fer la transposició 
mitjançant la llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, a la 
què ha fet referència el Sr. Elorza. 
 
La Generalitat va aprovar un decret per a l’elaboració dels mapes de 
capacitat acústica. L’Estat espanyol va fer la llei del soroll durant l’any 2003, 
i el 2007 va desenvolupar els reglaments. 
 
Hi ha diferències conceptuals entre les dues lleis, catalana i espanyola, que 
en aquest moment estan pendent de resolució mitjançant l’aprovació del 
reglament de la llei catalana del soroll que permetrà resoldre aquestes 
diferències (s’acaba d’aprovar l’avanç projecte). 
 
Per tant, entén que haurien d’esperar a tenir aquest nou text legal per fer el 
nou mapa acústic. El mapa de capacitat acústica que tenim actualment és 
de mínims i no reflecteix la realitat, és insuficient. 
 
Tenen sobre la taula un conveni amb la Universitat de Girona, que en 
aquests moments està aturat per les raons abans esmentades. La raó 
d’aquest conveni és que la Universitat fes el mapa acústic, tenint en compte 
les diferències entre l’estiu i l’hivern, i amb una metodologia molt treballada. 
 
Insisteix, doncs, que quan es tingui aquest nou text legal llavors serà el 
moment d’actuar en aquest tema. 
 
Recorda que l’ordenança tipus reguladora és de 1995 i que, per tant, estem 
parlant d’una altra realitat. Demana, doncs, esperar uns mesos per quan 
estigui la nova legislació feta, i és per això que demana al PSC que retirin la 
moció i esperar un temps per aportar aquest tema en la forma que tots 
desitgem. 
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Contesta el Sr. Elorza dient que no retira la moció i que la interpretació 
jurídica que ha fet el Sr. Riera és errònia. Considera totalment factible 
portar a terme el que demana la moció amb la legislació vigent, doncs les 
diferències són parcials i no impedeixen ni fer el pla ni revisar l’ordenança. 
 
No es pot dir alegrement que jurídicament no es pot portar a terme el 
contingut de la moció, perquè no és veritat. 
 
Seguidament, dóna lectura a l’art. 9 de la Llei 16/2002, en el que s’estableix 
que els Ajuntaments tenien 3 anys (per tant fins al 2005) per fer un mapa 
de capacitat acústica. 
 
També el POUM havia de tenir aquest mapa i es va aprovar sense ell. 
 
Com ja ha dit, no hi ha motius jurídics per no poder fer-se, doncs la llei 
catalana s’aplica en tot el que no hagi discrepàncies i, per tant, es pot fer si 
és que hi ha voluntat. 
 
Entén que és important, tant per la població com pels agents turístics. Es 
quelcom tan senzill com tenir seguretat jurídica, saben tots el que es pot o 
no fer. 
 
Creuen que ha d’haver una cobertura legal i, per tant, ha d’haver unes 
bones ordenances que siguin fiables. Pensen que s’hauria de començar a 
treballar sobre les ordenances, i adaptar-les a la realitat. Així ho expressa la 
citada llei 16/2002, en el seu art. 21, que diu que els ajuntaments han 
d’elaborar i aprovar ordenances reguladores de la contaminació per sorolls i 
vibracions. 
 
La mateixa llei, en els seus articles 27, 29 i 30 parlen de la inspecció, de les 
infraccions i de la tipificació d’aquestes, i en els seus art. 32, 33 i 34, es 
refereix a les mesures provisionals, a les sancions i a la seva graduació. Tots 
aquests són preceptes bàsics. 
 
Per tant, el que demanen és que es treballi per protegir el benestar dels 
ciutadans. 
 
Pel que fa al que ha comentat el Sr. Riera sobre la Universitat de Girona, vol 
que se li passi una còpia del contracte i que se li expliqui en què consisteix 
el treball i quan es faria. 
 
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que, evidentment, no es pot definir el 
mapa acústic en un dia i, per tant, creu que s’hauria de començar ja a 
adequar tant el mapa com l’ordenança vigent. Això seria bo tant per als 
ciutadans com per als empresaris. 
 
Creu que s’ha de mostrar clarament la intenció de començar a treballar en 
aquest tema. Respecte al treball fet per l’Agenda XXI entén que no és tan 
simple com sembla ha volgut dir el Sr. Riera. 
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Volem que s’iniciïn els treballs, i creu que el tema legal no ha d’ésser 
impediment. Entén que el que tenim actualment no és prou útil i que si es 
tenen ganes es pot començar a treballar. Ells votaran a favor de la moció. 
 
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Teixidor dient que entén que s’han de 
buscar solucions, i que el Sr. Riera no ha donat alternatives. 
 
Potser CIU hauria d’haver presentat una esmena o també CIU es podria 
abstenir i deixar que la moció t’aprovés per la resta del consistori. Entén 
que és un tema important i que s’haurien d’intentar posar-se d’acord. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Garcia dient que ells estan a favor de l’elaboració 
d’un mapa acústic. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que el tema del soroll i 
els decibels és important per la convivència ciutadana. Però entén que les 
ordenances tipus no ens serveixen per a Lloret. Es per això que està d’acord 
en el que ha exposat el Sr. Riera i esperar uns mesos a tenir la nova 
legislació. 
 
De nou, intervé el Sr. Riera dient que aquest és un tema important i seriós. 
Ells volen treballar sobre el mateix, però amb tots els elements, i segons li 
han dit, el mes d’octubre es tindrà ja la nova legislació i es podran posar a 
treballar. 
 
Seguidament, dóna lectura a una part del conveni amb la UdG, amb el que 
s’estableixen l’objecte del treball i la metodologia. Torna a insistir que s’ha 
estat negociant durant els últims mesos. Però en aquests moments no es 
farà ja que esperaran al reglament. Quan sàpiguen el seu contingut, es 
posaran a treballar sobre el tema. 
 
Pensa que el Sr. Elorza ha fet una defensa jurídica sobre un tema polític. 
Ells tenen la responsabilitat de gestionar uns diners i, per tant, creuen que 
han de treballar sabent tots els elements. Jurídicament es podrà fer, però 
políticament creu que no. 
 
Ells tenen la voluntat de treballar sobre aquest tema i, com ja ha dit abans, 
tenim la sensibilitat per fer-ho però volem fer bé les coses. 
 
Aquest matí ha parlat amb el Sr. Amaya i havia quedat en que es veurien 
amb el Sr. Elorza a les 11, però no ha vingut i per tant  no hem pogut 
consensuar aquest tema. 
 
A continuació, es refereix a que aquest reglament ha de subsanar les 
diferències que hi ha entre la legislació estatal i la nostra, i creu que és 
important tenir aquest tema en compte. 
 
Aquest matí ha parlat amb la Sra. Maite Mayol, del departament de qualitat 
acústica, i li ha recomanat esperar fins que surti el reglament, doncs també 
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sortirà una ordenança tipus que pot servir de guia. Per tant, ell s’ha limitat a 
acceptar aquesta recomanació. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que creu que el Sr. Riera ha explicat el tema 
clarament, i és per això que no podrem fer el que ha demanat el Sr. 
Teixidor. 
 
Vol recordar que des de l’any 2002 Lloret té concedit la denominació de 
“destinació turística” i això hauria d’haver portat aparellat la millora de les 
finances com a municipi turístic, però el tripartit no ha desenvolupat aquesta 
legislació. 
 
Estem fent esforços per millorar també en aquest tema, i creu que en el 
fons estem tots d’acord. Per tant, pensa que mantenir la moció és 
oportunista. 
 
De nou, contesta el Sr. Elorza dient que ha estat el Sr. Riera el que ha 
utilitzat primerament els arguments jurídics. 
 
Continua dient que sí es pot fer jurídicament i que és important fer una 
ordenança i un mapa acústic millors que els que ja tenim. 
 
La seva moció no és oportunista, en tal cas ho és la sol.licitud de CIU que 
retirem la moció, doncs no és més que un subterfugi per intentar no haver 
de votar que no a la moció. 
 
Confia que li donin còpia del conveni, tal i com ha sol.licitat. Quant a què no 
ha vingut aquest matí, ell ha estat al seu despatx des de les 10 a les 14 
hores. 
 
En tot cas, si no volen la moció voten que no, però nosaltres la mantenim. I 
que és possible ho demostra que 3 ajuntaments (Blanes, Escala i Salou) ho 
han aprovat recentment. 
 
El que la moció demana és que es comenci a treballar en un problema 
important i real, perquè després no s’hagi de fer prohibicions directes a “cop 
de pito” com ha fet l’equip de govern amb les mostres comercials. 
 
De les seves explicacions, ells entenen que no tenen cap mena d’intenció de 
fer el que se’ls demana. L’avanç projecte no és molt diferent del que avui 
està aprovat i, per tant, amb el que estableixi el reglament quan estigui 
aprovat. 
 
Per tant, entenen que es pot fer ja i que si no es fa és perquè no hi ha 
voluntat política de fer-ho. Ja veurem que fan quan surti el reglament. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient al Sr. Elorza que no cal 
enfadar-se i que l’únic que han fet és demanar-los que la retiressin, que 
esperessin al mes d’octubre i la tornessin a presentar. 
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Ja hem argumentat el perquè de la nostra decisió d’avui i hem deixat clar 
que tenim la voluntat de treballar sobre aquest tema, però esperant al 
moment adequat per fer-ho. 
 
Sense més deliberació, es rebutja la moció amb 12 vots en contra dels 
regidors presents de CIU i PP, i 7 vots a favor dels regidors presents de 
PSC-PM, ICV-EUIA, GRILL i ERC.  
 
La moció rebutjada és del tenor següent: 
 

Realitzar qualsevol activitat humana comporta gairebé sempre un 
nivell de so més o menys elevat. 
 
Segons el tipus, la durada, el lloc i el moment on es produeixen, els 
sons poden ser molestos, incòmodes i arribar a alterar el benestar 
fisiològic o psicològic dels éssers vius; llavors en diem soroll i es 
considera contaminació. 

 
La contaminació acústica pot definir-se com l’increment significatiu 
dels nivells acústics del medi i és un dels factors importants de 
deteriorament de la qualitat ambiental del territori. 

 
El soroll és un contaminant susceptible d’afectar la salut de les 
persones i la seva qualitat de vida; ja que, a més de tenir incidència 
sobre la salut, també influencia la comunicació i el comportament. 

 
La molèstia per soroll porta implícit un fort component subjectiu. Un 
mateix so pot ser considerat agradable o molest segons les seves 
característiques, les del receptor i les del moment en què es produeix. 

 
Els efectes sobre la salut poden ser, entre d’altres: 

 
- disminució temporal o permanent de la capacitat auditiva, 
- manifestacions de sensacions de molèstia, 
- nerviosisme, 
- irritabilitat, 
- interferències en el son que produeixen: cansament, disminució 

del rendiment, disminució de la concentració en el treball, 
alteracions del metabolisme, del sistema nerviós central, del 
sistema neurovegetatiu , etc.  

 
Les vibracions són petits moviments oscil·latoris periòdics de un cos, 
en alguns casos els podem percebre al tacte a través del sòl i les 
parets. Tota màquina o cos en moviment genera vibracions, les 
mateixes tendeixen a augmentar amb el desgast normal tornant-se 
més perceptibles i molestes. A moles casos confonem els problemes 
originats per vibracions amb el de soroll aeri doncs les vibracions 
transmeses a les parets o terres augmenten els nivells de soroll 
extraordinàriament. 
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Quan les mateixes son excessives ens afecta provocant problemes 
circulatoris, varius i flebitis, quan són impulsives (xocs) augmenten el 
seu perjudici enormement. 

 
Existeixen vibracions que per molt lleus i perceptibles que siguin, per 
la seva petita amplitud de desplaçament, impliquen un greu perill per 
a les estructures edificades pel que mai deuen subestimar-se sense 
un anàlisi adequat. 

 
Donat que el Parlament de Generalitat va aprovar a l’any 1995 
mitjançant la Resolució del Departament de Medi Ambient, de 10 de 
novembre, una Ordenança municipal tipus reguladora del soroll i les 
vibracions, per facilitar als municipis, que són els qui tenen la 
competència, un model que puguin aprovar adaptant-lo a les seves 
necessitats i peculiaritats. 

 
Donat que  tots els municipis de Catalunya haurien de tenir  aprovat 
un mapa de capacitat acústica abans de l’1 d’octubre de 2005, segons 
la Llei de contaminació acústica 16/2002, de 28 de juny de 2002. 

 
Atès el DECRET 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els 
criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica. 

 
Atès que l’Agenda Local XXI va presentar una proposta sobre el mapa 
acústic el 13 d’abril de 2005.  

 
Atès que el municipi de Lloret de Mar té diferències degut a 
l’estacionalitat, per l’increment de població flotant al període estival. 

 
Atès que fins hi tot aquesta proposta la tenen penjada a la plana web 
oficial de l’Ajuntament de Lloret de Mar sense que sigui un treball 
aprovat  per aquest. 

 
Atès que aquest mapa de capacitat acústica en relació amb el POUM, 
tindria que haver delimitat les zones de sensibilitat acústica, planificat 
el territori comptabilitzant els seus usos i dissenyat mesures de caire 
urbanístic per a la  protecció de la qualitat acústica de les zones 
habitades i la contribució al sanejament de les mes degradades.  

 
Atès que el Departament de Medi Ambient i Habitatge té, a disposició 
de tots els municipis, propostes de mapes de capacitat acústica de 
totes les poblacions de Catalunya. Els ajuntaments poden demanar, 
en format digital, el seu Mapa de capacitat acústica al consell 
comarcal que correspongui o a la Direcció General de Qualitat 
Ambiental. 

 
Aquests mapes poden servir d'instrument de base per elaborar els 
mapes definitius i aprovar-los. 

 
El Ple Municipal, rebutja el següent d’acord: 
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PRIMER.- Que les ordenances reguladores de soroll i vibracions tipus 
aprovades en la Resolució de 30 d’octubre de 1995 pel Departament 
de Medi Ambient, s’adeqüin al municipi de Lloret de Mar per part dels 
Serveis Jurídics, i s’aprovin pel Ple de la Corporació. 

 
SEGON.- Que, com marca la Llei 16/2002 de 28 de juny de 2002, es 
porti a terme l’elaboració del mapa de capacitat acústica, seguint les 
línies marcades pel Departament de Medi ambient i Habitatge i 
diferenciant els períodes d’increment de població flotant turístics dels 
estabilitzats (estacionalitat). 

 
Fase A): Reconèixer els emissors i receptors singulars del territori 
Fase B): Definir zones homogènies des de la immissió de soroll 
Fase C): Elaborar el mapa. 
Fase D): Aprovar i fer públic el mapa. 

 
TERCER.- Que es faci l’adaptació de l’ordenació urbanística a les 
directrius del mapa de capacitat  acústica. 

 
11.- MOCIÓ PRESENTDA PER EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA 
LLORET DE MAR DE SUPORT A LA XARXA D’ALCALDES PER LA   PAU. 
 
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Coloma que dóna lectura 
íntegre de la moció. 
 
Intervé el Sr. Garcia dient que és ben rebuda qualsevol iniciativa per la pau, 
i com deia John Lennon, hem de donar una oportunitat a la pau. 
 
Pren la paraula el Sr. Amaya, dient que el seu grup està a favor, però que 
potser el nom es podria posar en català. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Alcalde dient que lamenten que no s’hagi ofert als 
altres grups presentar la moció conjuntament. De totes maneres, votaran a 
favor. 
 
Contesta el Sr. Coloma que ells sempre estan oberts a què s’integrin els 
altres grups, i a canvis o esmenes. En tot cas, ha estat un lapsus. 
 
Continua dient que ja s’han adherit diferents alcaldes catalans, que hi ha 
més de 2.300 ciutats adherides i entén que Lloret, en la seva condició de 
ciutat oberta i mediterrània, era important que es comprometés d’aquesta 
manera amb la pau. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Atès que la iniciativa coneguda com a “Mayors for Peace”, Alcaldes 
per la Pau, liderada pels alcaldes d’Hiroshima i Nagasaki, que crea 
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una xarxa per a la prohibició de les armes nucleats i a favor de la 
pau. 
  
Atès que aquesta organització la conformen ciutats de tot el món que 
han expressat formalment el seu recolzament al Programa per a 
promoure la solidaritat entre les ciutats en relació a l’abolició total de 
les armes nuclears, amb l’objectiu de poder eliminar aquest tipus 
d’armes a l’horitzó del 2020. 
  
Donat que el Parlament Europeu recolza aquesta iniciativa. 
 
Atès l’objectiu desitjable que el Govern de l’Estat espanyol, en la 
mesura de les seves possibilitats, jugui un paper actiu en l’àmbit dels 
fòrums internacionals i exigeixi el compliment dels compromisos 
acordats, especialment per part dels països que posseeixin armes 
nuclears. 
 
Atès que Alcaldes per la Pau està dissenyada per construir solidaritat i 
facilitar la coordinació entre les ciutats que recolzen el programa per a 
l’abolició total de les armes nuclears. El seu principal objectiu és 
treballar internacionalment despertant la consciència sobre l’abolició 
d’aquest tipus d’armament. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi 
Ambient i Mobilitat, adopta el següent d’acord: 
 
PRIMER.- Mostrar el rebuig d’aquest  Ajuntament a les armes nuclears 
i donar suport a la Xarxa d’Alcades per la Pau. 
 
SEGON.- Dur a terme el tràmits necessaris per entrar a formar part 
d’Alcaldes per la Pau.  
 
TERCER.- Prendre en consideració les propostes d’acció que siguin 
enviades per la Xarxa, per a recolzar la feina realitzada per aquesta i 
contribuir a la conscienciació de la ciutadania sobre l’amenaça de les 
armes nuclears. Animar als alcaldes i alcaldesses de la comarca i 
província a seguir l’exemple d’aquest ajuntament i sumar-se als 
esforços de l’alcalde d’Hiroshima per acaba amb l’amenaça de les 
armes nuclears. 
 
QUART.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de 
Catalunya, al Govern Central i a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau. 
 

PROPOSTES D'URGÈNCIA. 
 
No se n’ha presentat cap. 
 
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL. 
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• 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 juny: núm. 623 de data 02/06/08 fins al núm. 721 de data 
30/06/08. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de juny: núm. 572 de data 03/06/08 fins al núm. 703 de data 
30/06/08. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta la 
següent pregunta: 
 

Vist el muntatge que van fer de l’espectacle “Lloret beach live” per 
presentar un CD de Chill Out a la platja de Lloret de Mar, preguntem: 
Quines han estat les següents despeses de: 

1. Lloguer equip de so? 
2. Lloguer i muntatge de la plataforma de l’escenari? 
3. Lloguer equip de llum? 
4. Adequació instal.lació elèctrica? 
5. Músics i personal d’animació? 
6. Quantes hores varen dedicar el servei de manteniment de 

l’Ajuntament en el muntatge i desmuntatge? 
 
Contesta el Sr. Oliva dient que per a ell no són despeses sinó inversió.  
 
“Lloret Beach Life” és una marca que pretén promocionar Lloret de Mar per 
tota Europa a través de la música i del merchandising, que estem preparant 
amb productes de categoria, relacionant Lloret amb aspectes positius. 
 
La idea és fer un CD i un festival anual, que si tot va bé esdevindrà una 
important promoció de la vila. Els costos que vostè ha preguntat són els 
següents: 
 

- El lloguer de so i de llum: 1.700 € 
- El lloguer i muntatge de la plataforma de l’escenari: 266,48 € 
- Adequació instal.lació elèctrica: 3.901,20 €, si bé el material que es 

va utilitzar s’hauria d’haver comprat igualment perquè es necessita 
per altres qüestions. 

- Músics i personal d’animació: 1.650 € 
- Hores de muntatge i desmuntatge: un total de 41 hores 

 



40 

Creu que ha resultat molt econòmic perquè no s’ha contractat cap empresa 
externa per realitzar l’esdeveniment, sinó que s’ha fet des del departament 
de promoció econòmica, que solament el formen ell i el tècnic, amb la 
col.laboració dels altres departaments de l’Ajuntament i contractant 
directament la resta de serveis. Ja veu que som austers. 
 
Com li ha dit, ell ho considera una inversió. Tots aquests costos que hem 
citat i la resta, derivats del Lloret Beach Life, s’han de recuperar amb la 
venda dels CD’s. 
 
D’aquí un any, podrem repassar els números, però em jugaria amb vostè un 
cafè que “Lloret Beach Life” no ens costarà rés sinó que aportarà uns 
ingressos econòmics (un superàvit), a l’Ajuntament i a Lloret. 
 
El punt mort, el de benefici zero, s’assoleix amb la venda d’aproximadament 
5.000 CD’s a l’any, quantitat gens desorbitada, tenint en compte els punts 
de venda que hi haurà i la quantitat de turistes que ens visiten cada any. 
 
Hem afinat molt les despeses i com acabo de dir, pretenem com a mínim 
cost zero. Estic convençut que donarà beneficis, no malgastem. 
 
Pretenem fer una promoció positiva de Lloret, amb cost zero –insisteixo-. 
Hem fet un producte de qualitat que esperem que funcioni i des d’aquí 
demano a tots els lloretencs que en facin difusió i que el comprin. Es un bon 
detall per regalar i un bon record. 
 
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta la 
següent pregunta: 
 

Atès, el fet que s’ha tingut constància de l’atorgament d’un conveni, 
en data 28 de març de 2008, posteriorment ratificat per la Junta de 
Govern en data 4 d’abril de 2008, que comporta que l’Ajuntament de 
Lloret de Mar insti a la societat propietària de la finca de Can 
Juncadella, a efectuar obres de rehabilitació d’una edificació a tal 
finca, més concretament la caseta de la platja, de propietat particular, 
que es troba en sòl no urbanitzable,declarat com a sòl costaner de 
màxima protecció clau 5C-PEIN del Pla Director del sòl costaner, 
estant tanmateix integrat en PEIN Massís de Cadiretes, i afecte a les 
servituds de la Llei de Costes; rehabilitació condicionada a la cessió 
de l’ús de tal immoble els mesos compresos entre octubre a març, 
durant el perìode de deu anys. Preguntem: 

1. Quins són els motius d’interès públic que han mogut a l’equip 
de govern a signar un conveni que permet la rehabilització d’un 
immoble de propietat particular, no destinat a habitatge, en un 
sòl no urbanitzable, de màxima protecció costanera 5C-PEIN, 
integrat en el PEIN Massís de Cadiretes i afecte a les servituds 
de la Llei de Costes. 

2. Si existeixen, i en tal cas que se’ns donin a conèixer, els 
informes i projectes de les diferents regidories que relatius a 
les matèries de mar, lleure, cultura i pesca, que segons resa tal 
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conveni en justifiquen el seu atorgament. 
3. Si han estat emesos, en la present data, els informes de les 

diferents administracions competents, a les hores d’autoritzar 
tals obres de rehabilitació, relacionant l’emissor i el sentit de 
l’informe, és a dir, si és favorable o desfavorable. 

 
Contesta el Sr. Valls que la raó d’aquestes obres és treure els “okupas” de 
l’edificació i de dignificar aquest indret. 
 
Molts lloretencs tenen un record històric d’aquesta edificació i del que es 
tracta és que recuperi el seu aspecte primitiu. 
 
De moment això és una possibilitat, doncs encara no es tenen tots els 
permisos. No va haver al.legacions quan es va fer l’exposició pública, i si bé 
ja tenim dos permisos favorables, hi ha altres que estan per arribar. Però 
això no depèn de nosaltres. 
 
En cas que definitivament es tinguin tots els permisos i es pugui fer, 
mitjançant un conveni, Lloret podrà gaudir d’aquest indret. En definitiva, del 
que es tracta és posar en valor un patrimoni de tots, si bé és de propietat 
privada. 
 
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta el  
següent prec: 
 

Atès, que està comprovat que és una pràctica habitual de la major 
part de propietaris o llogaters dels diferents locals que existeixen a 
Lloret de Mar, que cada dia pel matí, abans d’obrir el seu establiment, 
fan la neteja i també la de les voreres amb salfumant, lleixiu i altres 
líquids i productes corrosius i/o tòxics, en el moment d’evacuar les 
aigües brutes les buiden en les reixes de la xarxa de pluvials que 
existeixen en els carrers que desaigüen a la riera, i d’allar 
directament al mar sense cap mena de tractament. 
Vist que queda recollir a l’ordenança de policia de la via pública, en 
l’art. 21 apartat b: “Queda prohibit efectuar en la via pública els 
següents actes: ...b) Buidar aigües de pesca salada o d’altres 
qualsevulles.”. 
PREC: 
Demanem a l’Ajuntament de Lloret de Mar que es faci públic, sigui a 
través de Ban o full informatiu, que per la seva condició d’aigües que 
porten diferents components químics, no es poden buidar les 
mateixes a la xarxa de pluvials. 

 
Contesta el Sr. Riera dient que no ho fan tots i que s’ha fet un full 
informatiu perquè es compleixi l’ordenança. També ha dit que s’ha de 
diferenciar el clavegueram dels pluvials, i això és el que volem fer entendre 
als que realitzen aquestes pràctiques. 
 
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta el  
següent prec: 
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Atès que el juliol de 2007, ERC va presentar el següent prec: “En els 
darrers anys s’han anat col.locant uns taulons com escenari per les 
diferents festes de barris, vist l’estat lamentable i perillós que pot 
resultar, preguem que actuin immediatament a la seva restauració 
per tal d’evitar que les persones puguin prendre mal amb els forats o 
claus que sobresurten.”. 
Vist que el passat més de juny el Kulactiu Sa Caleta va organitzar el 
segon festival Variupintu de Sa Caleta, coincidint amb el 1r. 
Aniversari del Kulactiu Sa Caleta. 
Atès, que l’Ajuntament va cedir taulons per fer l’escenari, els 
mateixos taulons que denunciarem pel seu mal estat l’any passat, i 
els joves varen improvisar un nou emplaçament per les actuacions. 
PREC: 
Demanaríem que, per imatge i seguretat, es retiressin aquests 
taulons i fessin realitat la compra de nous mòduls. 

 
Contesta la Sra. Batlle dient que els mòduls ja estan comprats i que estan a 
punt d’arribar. Respecte al tema al que es refereix el Sr. Coloma, ja es va 
informar a aquest col.lectiu que havia altres actes, i que per tant el que es 
podia deixar era sols el que havia. Per tant, ja estaven informats. 
 
Vol dir, doncs, al Sr. Teixidor que complim amb el que varem aprovar en 
pressupost. En tot cas, demana disculpes en la tardança en arribar. 
 
El Sr. Garcia, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA, presenta el  
següent prec: 
 

Després dels suggeriments realitzats per part de veïnes i veïns del 
centre de la població, en la que ens han fet constar que a la Plaça Dr. 
Adler es juga a la pilota per part dels turistes que s’allotgen en els 
hotels propers, posant, a vegades, en perill la integritat física de les 
persones, i ocasionant massa soroll que pertorba el descans dels 
residents. Igualment, hi ha un grup de joves de la nostra població que 
utilitzen la plaça com a pista de skate a altes hores de la nit. 
Demanem que s’apliqui una vigilància espcial per part de la Policia 
Local, per tal d’evitar aquestes molèsties als veïns i veïnes. 

 
Contesta la Sra. de la Torre, dient que respecte a la plaça en qüestió, vol 
fer-li esment que en aquesta hi ha col.locat un senyal de prohibit, entre 
altres: jugar a pilota, anar amb patins, i utilitzar el monopatí. 
 
A la Plaça Dr. Adler i a la resta de places del municipi, es fa per part de la 
Policia Local un seguiment diari d’aquestes en els diferents torns (donat que 
dins el servei ordinari de la policia local hi ha el control diari de totes les 
places del municipi). 
 
Respecte a la plaça del Dr. Adler, per part de la policia local es fa un 
seguiment especial donat que ens consta que, no obstant la prohibició 
expressa i senyalitzada, hi ha joves que hi practiquen l’skater i és per això 
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que per part de la policia local s’incideix de forma especial en aquesta plaça. 
 
Així mateix, sempre que els veïns han requerit a la policia local per 
qualsevol incidència o sorolls a la plaça, aquests s’han personat a la zona. 
 
El Sr. Garcia, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA, presenta el  
següent prec: 
 

Després dels suggeriments realitzats per part de veïnes i veïns del 
centre de la població, en els que ens han fet constar que en 
determinats carrers del centre, en els que la vorera és estreta, 
existeixen mostres comercials en aquestes que dificulten el pas de les 
persones. 
Demanem que es comprovi si aquestes mostres comercials 
compleixen la normativa municipal pertinent i que en cas contrari es 
facin retirar per garantir la seguretat dels vianants en l’ús de les 
voreres. 

 
Contesta el Sr. Alcalde dient que es farà la comprovació. 
 
El Sr. Garcia, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA, presenta el  
següent prec: 
 

Després dels suggeriments realitzats per part de veïnes i veïns del 
centre de la població, en els que ens han fet constar que en el carrer 
Joan Baptista Lambert els automòbils circulen a una velocitat 
excessiva, ocasionant recentment un accident. 
Demanem que s’instal.li una banda sonora a mig carrer per tal de fer 
reduir la velocitat dels automòbils. 

 
Contesta la Sra. de la Torre dient que voldria fer esment que a l’esmentat 
carrer, a data d’avui, hi ha instal.lades dues bandes reductores, 
concretament una al mig d’aquest carrer i una altra cap al final del carrer 
(davant el n. 22 i el n. 4). No ens consta que aquest carrer tingui una 
problemàtica d’excés de velocitat. 
 
Així mateix, vull fer-li esment que cap petició ens han fet arribar els veïns 
sobre aquest tema, i incideix que la col.locació d’aquestes provoquen 
queixes dels veïns per les molèsties de sorolls que ocasionen. I és per això 
que entenen que aquestes han de ser sol.licitades per la comunitat de 
propietaris del lloc on s’instal.la la banda en concret.  
 
De totes maneres, procedirem a estudiar la seva petició en la propera 
comissió de vialitat. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta la  
següent pregunta: 
 

Segons ens ha arribat, s’ha concedit un permís d’obres a la finca 
coneguda com Can Juncadella, a Canyelles. 
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Quin és el projecte de les obres? 
Queda afectada la finca pel PEIN de Cadiretes? I pel Pla Director 
Urbanístic del sistema costaner? 
Quina postura ha assumit l’Ajuntament en referència a les obres 
projectades?. 

 
Es dóna per contestada en la pregunta n. 2 del Sr. Coloma, feta pel Sr. 
Valls. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta la  
següent pregunta: 
 

En quina situació es troba l’ampliació del contracte amb GBI?. 
 
Contesta el Sr. Riera dient, pel que fa a les noves ampliacions: 
 

• Servei de neteja viària, ampliació de 3 peons per al servei de tardes 
els mesos de juliol i agost. Els 3 peons han començat a treballar en 
data 1 de juliol en el servei de tardes, que ja es va consolidar amb 5 
peons l’any 2007. 

• Servei de recollida d’escombraries, adaptació d’equips recol.lectors 
amb sistema d’elevació per a contenidors soterrats. S’han adaptat els 
dos vehicles (matrícules 2043-CXS i 5582-FZV) amb les grues 
corresponents. Aquests vehicles ja estan donant servei a diferents 
nvoes àrees d’aportació soterrades que s’han instal.lat al municipi, 
com la de l’Avinguda de Vidreres i Avinguda El Rieral. 

• Servei de recollida d’escombraries, ampliació recollida urbanitzacions 
(Roca Grossa, Serra Brava, Lloret Residencial i Lloret Blau). El servei 
preveia l’ampliació de la recollida d’escombraries en un dia més 
durant els mesos de juny a setembre (de 3 a 4 dies). Aquest servei, 
com ja preveia l’ampliació corresponent, va començar a realitzar-se 
l’1 de juny. A més, i degut a queixes d’altres urbanitzacions, s’ha 
ampliat aquest dia més, assumit pel concessionari, a altres 
urbanitzacions degut a la quantitat de residus que es generen. 

• Servei de recollida selectiva. Recollida de cartró comercial porta a 
porta. El vehicle per la realització d’aquest servei s’està carrossant a 
Saragossa. Es un vehicle recol.lector que es fa sota comanda i, tot i 
que es va demanar amb 4 mesos d’antel.lació per tenir-lo el més 
aviat posible, encara no està disponible. Tot i això, en breu han 
comunicat que estarà a punt per tal de començar el servei 
corresponent. 

• Gestió de la nova deixalleria. Aquest servei està previst que es posi 
en marxa a finals de juliol, tal i com ja s’ha parlat amb els Serveis 
Tècnics Municipals, i degut als problemes que han tingut per la 
finalització de les obres de la instal.lació. 

• Servei de recollida selectiva. Recollida de residus de la deixalleria. La 
recollida de transports de la deixalleria està lligada al servei de gestió 
d’aquesta. Aquest entrarà en funcionament en quan es posi en marxa 
la nova deixalleria. 

• Servei de neteja dels penya-segats del front marítim. Aquest servei, 
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que preveu 5 neteges del front marítim durant tot l’any, es va iniciar 
al mes de març. La setmana del 10 de març es va fer la primera 
neteja, de la qual ja es va informar de forma pertinent a l’informe 
mensual corresponent. Del 19 al 23 de maig va tenir lloc la segona 
neteja, de la qual també es va deixar constància en l’informe del mes. 
Durant la segona quinzena de juliol tindrà lloc la tercera neteja del 
front marítim. 

 
L’Ajuntament de Lloret de Mar no assumeix les factures de les ampliacions 
fins que no es fa efectiu l’inici del servei corresponent. Per tant, en el cas de 
la gestió de la deixalleria, de la recollida de residus de la deixalleria i del 
servei de cartró comercial porta a porta, com el servei no ha estat iniciat, 
l’Ajuntament no ha assumit encara l’import econòmic corresponent. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta la  
següent pregunta: 
 

Sobre els abans anomenats Vigilants de Platges, i ara anomenats 
Vigilants de l’Entorn: 
Quin número de vigilants està treballant? 
Quines platges o entorns cobreixen?, com s’ho reparteixen?, amb 
quins horaris? 
Hi ha previst noves contractacions?, per quan?. 

 
Contesta el Sr. Riera dient que el nom d’aquestes persones és el d’Auxiliar 
de protecció de l’entorn. 
 
El número de places per al 2008 és de 4 tot l’any, de les que 2 estan 
cobertes, 1 en excedència i l’altra de nova creació. N’hi ha una de 9 mesos 
que està coberta, una de 6 mesos que està en excedència, i quatre de 4 
mesos, de les quals una està coberta i per les altres demà es faran les 
proves corresponents. Això fa un total de 10 places. 
 
Els horaris són de 9 a 19 hores a l’estiu, i a l’hivern fan jornada partida. 
Amb la plantilla complerta, cobrir totes les platges i cales. També 
desenvolupen funcions de neteja de penya-segats, control d’animals, etc. 
 
En tot cas, no hem de confondre aquests auxiliars amb els vigilants de 
platges (socorristes), que aquests són d’una empresa de serveis i tenen 
unes altres funcions. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el   
següent prec: 
 

Donat que estem en una societat mileurista 
Donat que la gran majoria de famílies, degut als sous que disposen, el 
pagament de les hipoteques, de les targetes de crèdit, etc, fa que els 
hi costi arribar a fi de mes. 
Donat que el pagament dels tributs de l’administració és un deure del 
bon ciutadà. 



46 

Donat que s’ha incrementat el rebut de l’Impost de Bens Immobles. 
El Grup Municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - 
PROGRÉS MUNICIPAL formula el següent prec: 
Que els rebuts de l’Impost de Bens Immobles es puguin pagar de 
forma fraccionada per tal de els lloretencs i les lloretenques puguin 
complir  amb el seus deures com a ciutadans. 

 
Contesta el Sr. Valls que la possibilitat del pagament fraccionat ja està 
prevista per l’ordenança (dóna lectura a part dels art. 51, 52 i 53 
d’aquesta). 
 
Però si el demana el PSC-PM és fraccionar el pagament per a tothom, ha de 
dir que hi ha 60 dies per poder pagar, i que les dades són aquelles en les 
que la immensa majoria dels lloretencs tenen més fluxos de caixa, que és a 
l’estiu. 
 
En el seu moment ja es va fer aquesta prova i no va resultar. L’únic que 
provoca és un augment de la burocràcia i dels costos, i tampoc anava bé a 
la gent. Es per això que nosaltres no ho contemplem. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el   
següent prec: 
 

Donat que des del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya de Lloret de Mar, hem pogut constatar que GBI Serveis 
S.A. ha obtingut el concurs del servei de recollida d’escombreries a 
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. 
Donat que durant aquest més han començat a donar servei al 
municipi de Castell-Platja d’Aro. 
Donat que per donar aquest servei ha sortit diàriament un vehicle des 
de Lloret de Mar, que pensem és un dels vehicles amortitzats, i és 
una pràctica habitual l’ús de vehicles que l’empresa concessionària té 
en dipòsit fins a la compra de nous vehicles. 
Donat que el vehicle que s’ha utilitzat porta la inscripció de GBI 
SERVEIS S.A. Ajuntament de Lloret de Mar. 
El Grup Municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
PROGRÉS MUNICIPAL formula el següent prec: 
Que la empresa GBI SERVEIS S.A., en cas d’utilitzar un vehicle 
amortitzat per l’ús de recollida d’escombreries a d’altres municipis 
que sigui concessionari, que porti la inscripció d’aquell municipi a que 
dóna servei. 

 
Contesta el Sr. Riera que els vehicles amortitzats passen a propietat del 
concessionari, i que ells utilitzen el vehicle per donar servei als seus clients, 
també a Lloret. Que és pràctica habitual, si bé s’hauria de treure la 
inscripció “Ajuntament de Lloret de Mar”. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el   
següent prec: 
 



47 

Després de recollir diverses queixes sobre les olors que surten, ara a 
l’estiu, de la riera descoberta del barri del Rieral. 
El Grup Municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
PROGRÉS MUNICIPAL formula el següent prec: 
Que l’Ajuntament encarregui una neteja de la riera per evitar 
aquestes olors tan molestes. 

 
Contesta el Sr. Riera que ja es va la neteja del tram descobert. Cada cert 
temps es fa la neteja del tram cobert quan es creu necessari (aquest any 
està bé). El problema bé perquè a vegades es fan abocaments incontrolats 
als pluvials. També hi ha alguna claveguera connectada als pluvials. 
 
A partir del 2007, amb el contracte Cubas Pallarés, aquesta empresa ja pot 
detectar aquests temes. Si els veïns coneixen algun tema d’aquests, haurien 
d’avisar-nos per corregir-ho. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


