ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 03/09
Dia: 9 de març de 2009
Sessió: ordinària
Horari: de 20 a 22:48 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Roma Codina Maseras
Laura Bertran Fontserè
Josep Valls Méndez
M. Àngels de la Torre Barrigon
Ignasi Riera Garriga
Francesc Oliva Pujol
Víctor Manuel Llasera Alsina
M. Antònia Batlle Andreu
Ester Olivé Güell
Ivan Tibau Ragolta
Gregori Elorza Luquero
Joan Carles Amaya Quinto
Lluïsa Parrilla Alcalde
Darwin Austrich Martell
Lidia Garcia Fernandez
Santiago Ontañon Castillo
Carles Passarell Fontan
Antoni Garcia Garcia
Eduard Coloma Boada
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general
S’han excusat d’assistir-hi:
Joaquim Teixidor Planells
1. APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (02/02/09).
Tot seguit, s'examina l'esborrany de l'acta de la sessió anterior la qual,
trobada conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits.
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2.- DESPATX ALCALDIA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple:
•

3 de febrer: Participació en el programa de Nova Ràdio Bon dia Bona
hora.

•

3 de febrer: Assistència, juntament amb el regidor d’esports, Sr.
Ivan Tibau, i el regidor de Promoció Econòmica, Sr. Francesc Oliva, a
la reunió amb la Secretària General de l’Esport Sra. Anna Pruna.

•

3 de febrer: Assistència al Consell Rector de la Corporació de Salut
del Maresme i la Selva, a l’Hospital de Blanes.

•

7 de febrer: Visita juntament amb altres regidors de la corporació a
la 12a edició de la botiga al carrer de Lloret de Mar.

•

9 de febrer: Participació al programa “Fil directe amb l’Alcalde”, ofert
pel Canal Català de la Selva.

•

10 de febrer: Assistència a la Comissió de Govern del Consorci de la
Costa Brava, al consorci.

•

10 de febrer: Assistència, juntament amb els altres membres a la
reunió de Direcció Operativa a Lloret Turisme.

•

11 de febrer: Participació en el programa emès per Nova Ràdio
Lloret, Bon dia i Bona Hora.

•

13 de febrer: Assistència a la Junta de Portaveus, juntament amb
els portaveus de cada Grup Municipal.

•

14 de febrer: Assistència, juntament amb els regidors de la
corporació municipal, a la inauguració de la nova deixalleria
municipal.

•

16 de febrer: Assistència, juntament amb la regidora de Patrimoni
Cultural Sra. Laura Bertran i altres regidors i tècnics, a la presentació
de la guia MOLL, Museu Obert de Lloret, a la sala d’actes municipal.

•

16 de febrer: Benvinguda als nens en la segona edició de
l’Ajuntament dels Infants, a la Sala d’Actes.

•

17 de febrer: Participació en el programa “Parli amb l’Alcalde”, ofert
per Nova Ràdio Lloret.

•

18 de febrer: Assistència delegada a la regidora de Promoció
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Cultural, M. Antònia Batlle, a la presentació del llibre Sorolla i
posterior sopar ofert per l’Obreria de Santa Cristina.
•

19 de febrer: Assistència a la Junta de Portaveus, juntament amb
els portaveus de cada Grup Municipal.

•

19 de febrer: Assistència delegada a la regidora de Promoció
Cultural, M. Antònia Batlle, a la inauguració de l’exposició “Sorolla
Visión de España”, al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

•

20 de febrer: Visita, juntament amb altres regidors, de les disfresses
en el lloc de treball.

•

20 de febrer: Assistència delegada als regidors Sr. Ignasi Riera, Sra.
M. Antònia Batlle i Sra. Ester Olivé, a la rebuda del Rei Carnestoltes a
la plaça de la Vila.

•

20 de febrer: Assistència a la inauguració del Fòrum Gastronòmic, al
Palau de Congressos de Girona.

•

24 de febrer: Assistència, juntament amb el gerent de Lloret
Turisme, Sr. Maurici Carbó i altres regidors de la corporació, a la roda
de premsa en motiu del lliurament de premis del Concurs d’Artesania
de Catalunya, a la sala d’actes.

•

25 de febrer: Assistència delegada al regidor d’esports, Sr. Ivan
Tibau, i la regidora d’Educació, Sra. Ester Olivé, al lliurament de
premis dels Campionats de Catalunya Universitaris al pavelló del Molí.
Acte organitzat per la Universitat de Girona.

•

26 de febrer: Assistència a la Junta de Portaveus, juntament amb
els portaveus de cada Grup Municipal.

•

26 de febrer: Assistència, juntament amb el regidor de Promoció
Econòmica, Sr. Francesc Oliva, i altres regidors de la corporació, a la
roda de premsa de presentació del VI Rally Costa Brava Històric, a la
sala d’actes.

•

27 de febrer: Assistència, juntament amb els regidors de la
Corporació Municipal, a la sortida del VI Rally Costa Brava Històric, al
pòdium del passeig.

•

27 de febrer: Assemblea General de l’Associació de Turisme La
Selva, delegada en el regidor de Medi Ambient, Sr. Ignasi Riera, a
Santa Coloma de Farners.

•

28 de febrer: Assistència, juntament amb els regidors de la
corporació municipal, a l’esmorzar ofert pels concessionaris dels horts
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municipals.
•

28 de febrer: Participació en el programa de ràdio “El Suplement”,
de Catalunya Ràdio.

•

28 de febrer: Assistència delegada al regidor de Participació
Ciutadana, Sr. Ignasi Riera, al sopar ofert per la Casa de Cúllar en
motiu de la celebració del dia d’Andalusia.

•

1 de març: Assistència a la assemblea de l’Obreria de Santa Cristina.

•

1 de març: Assistència, juntament amb els regidors de la Corporació
Municipal, al lliurament de premis de la VI edició del Rally Costa
Brava Històric, al restaurant El Trull.

•

2 de març: Participació a la edició digital del Diari de Girona,
responent en directe a les preguntes formulades via correu
electrònica, a la seu del Diari de Girona.

•

2 de març: Participació al programa “Fil directe amb l’Alcalde”, ofert
pel Canal Català de la Selva.

•

3 de març: Assistència, juntament amb els altres membres a la
reunió de Direcció Operativa a Lloret Turisme.

•

3 de març: Assistència, delegada en el regidor de Medi Ambient, Sr.
Ignasi Riera, amb el subdirector general d’estructures de la
Generalitat de Catalunya a Barcelona.

•

5 de març: Participació en la taula rodona el programa ofert pel
Canal Català de Sabadell “ Catalunya Opina”.

•

6 de març: Assistència, juntament amb la regidora de Patrimoni
Cultural, Sr. Laura Bertran, i els regidors de la corporació, a la
inauguració dels nous equipaments dels Jardins de Santa Clotilde.

•

6 de març: Assistència delegada en el regidor de Comunicació i
Protocol, Sr. Victor Llasera i regidor de Coordinació i Noves
infraestructures, Sr. Romà Codina, al pica pica ofert per Nova Ràdio
Lloret.

•

8 de març: Assistència, juntament amb altres regidors de la
corporació municipal, a l’Aplec dels Perdons, acte organitzat per
l’Obreria de Santa Cristina, amb la presencia i participació de l’alcalde
de Bolsena i regidors.

•

8 de març: Assistència, juntament amb els portaveus dels grups
municipals, al sopar institucional ofert en motiu de la visita de
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l’Alcalde de Bolsena i regidors.
3. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) PROJECTE
DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL (POUM) DE LLORET DE MAR EN ELS ARTICLES 11, 79,
99, 101, 108, 110, 132, 140, 164, 184 I DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
SEGONA DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA I DELS PLÀNOLS
D’ORDENACIÓ D6A, E4B, G3A, G3B, G4C, G4D, G5A I G6C.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que,
com ja es va comentar a l’aprovació inicial, es tracta, bàsicament, d’una
correcció d’errades, modificant-se certs articles, un seguit de plànols i la
disposició transitòria segona.
Aquest plenari, en data 24/11/2008, va fer l’aprovació inicial per
unanimitat. L’expedient ha estat a informació pública pel termini d’un mes
sense que s’hagi presentat cap al.legació.
Avui, el que es proposa és la seva aprovació provisional. Recorda que
aquesta modificació es realitza per pròpia iniciativa municipal i dóna lectura
a la resta de la proposta.
Intervé el Sr. Coloma dient que, com ja va dir en l’aprovació inicial, li
hagués agradat que aquest treball l’hagués fet l’equip redactor del Pla, però
l’han hagut de fer els tècnics municipals.
En aquest termini de temps, entre l’aprovació inicial i avui, ha pogut aclarir
els dubtes que tenia mitjançant converses amb els tècnics municipals.
Dit tot això, ha de fer referència a l’escrit que els ha passat el President de
l’entitat urbanística de Cala Canyelles, en el que se’ls informa que es perd
un equipament per part de l’esmentada urbanització.
Respecte a això, voldria preguntar quin és l’argument perquè es produeixi
aquesta situació, i voldria saber perquè, si bé es guanya en zona verda, es
perd equipament.
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que ja en el seu moment van estar
d’acord en l’aprovació inicial i, per tant, avui també ho estan, però vol incidir
en el tema de l’entitat urbanística de Cala Canyelles en els mateixos termes
de la intervenció del Sr. Coloma, sol.licitant que es faci tot el possible
perquè no es perdi aquest equipament.
Seguidament, intervé el Sr. Elorza dient que ja els sembla correcte el
plantejament dels tècnics municipals d’aquest tema i que els dubtes que
tenien han estat resolts.
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A l’igual que els altres grups, s’interessa per la pèrdua d’un equipament a
Cala Canyelles i sol.licita que es faci una nova consulta a Girona per
aconseguir la compensació de la que es parla en relació a la parcel.la en
qüestió.
Contesta el Sr. Valls dient que la modificació que avui es porta a aprovació
provisional és fruit del treball del dia a dia de l’àrea d’urbanisme. En la seva
majoria, són temes que era difícil preveure i en general no són massa
rellevants, però si aclaridors.
Pensa que és lògic que hagin estat els tècnics municipals els redactors
d’aquesta modificació, ja que són ells qui han d’aplicar-ho i els que es
troben els problemes.
Respecte al tema plantejat pels grups de l’oposició, es va treballar
conjuntament amb l’entitat i amb el propietari per trobar una solució, que
era la permuta d’una parcel.la de zona verda per equipament. Però, en fer
la consulta a Girona, ens van dir que la Comissió Territorial d’Urbanisme no
ho acceptaria.
Havia un acord a tres bandes per ajustar-se a la realitat física, és a dir, que
l’excés de metres quadrats de zona verda es pogués permutar per
equipament. Però com ja ha dit, la Comissió Territorial no accepta el canvi i,
per tant, no es pot portar a terme.
En cap cas aquest tema afecta en res al que avui es proposa aprovar.
De nou, pren la paraula el Sr. Coloma dient que aquest tema de la permuta
si que afecta al que avui s’aprova, doncs està reflectit en un plànol. Voldria
que es pogués solucionar, ja que per la resta està totalment d’acord amb la
proposta. Pensa que seria una pena que es perdés un equipament per a
Lloret.
Novament, intervé el Sr. Garcia incidint en el tema de la parcel.la, i
pregunta si no és possible negociar la permuta que es volia fer. Entén que
s’hauria d’intentar de nou i buscar una solució a aquest problema.
Per part del Sr. Elorza s’incideix també en la seva nova intervenció sobre el
mateix tema, i pregunta si l’excés de metres quadrats no eren ja
originàriament d’equipament.
Creu que ha hagut un problema de forma, perquè quan es va adoptar
aquest acord inicialment a ells no se’ls va informar d’aquesta qüestió.
A l’igual que la resta de grups, creu que s’han de buscar fórmules per
obtenir aquest equipament.
De nou, contesta el Sr. Valls dient que, com ja ha dit abans, l’Ajuntament
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havia parlat i buscat una solució tant amb el propietari com amb l’entitat,
però reitera que la Comissió Territorial d’Urbanisme no ho accepta i, a més,
al produir-se una pèrdua de zona verda, és necessari l’informe previ de la
Comissió Jurídica Assessora.
El problema ve per la no acceptació per part de la Comissió Territorial. Per
part nostra ja estaven d’acord. Aquesta parcel.la no ha estat mai
d’equipament. Insisteix que ells volien aquesta solució i que han lluitat per
ella, però fins avui no ha estat possible.
Si es vol intentar de nou, per ell no quedarà, però avui per avui la posició de
Girona és clara.
Essent les 20’36 hores, el Sr. Alcalde suspèn el Ple per intentar arribar a
una solució sobre aquest punt.
Essent les 20’44 hores, es reanuda la sessió Plenària.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que es retira el punt de l’ordre
del dia d’aquesta sessió, una vegada que s’han sentit tant al Sr. Valls com
als diferents grups de l’oposició.
Amb aquesta decisió, es vol tenir una nova oportunitat per intentar defendre
la idea de la permuta. De totes maneres, considera que si es pensava
d’aquesta manera tant els partits polítics com l’entitat urbanístic hauria
d’haver presentat al.legacions, cosa que no s’ha fet.
Tornaran a presentar la seva proposta a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona perquè es pugui portar el tema al proper Ple, fetes totes les
consultes necessàries.
Vol deixar clar un tema, i és que la documentació del Ple és la que hi ha als
expedients, i no es tolerarà de nou que per part de ningú es deixi sobre la
taula del Ple cap documentació als regidors.
4. MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ANY 2009.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera que fa una breu
explicació del contingut de la proposta, que en definitiva no és més que la
correcció de petits errors observats en la plantilla de personal per a l’any
2009.
Intervé el Sr. Coloma dient que estan d’acord amb la modificació perquè, en
definitiva, solament corregeix errors. Però vol comentar el gran augment
d’hores extres que s’ha produït en el servei de manteniment, i creu que
això s’hauria de subsanar mitjançant una política de creació de llocs de
treball, bé ampliant la plantilla o externalitzant el servei.
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La pregunta és perquè aquest augment tan important d’hores extres, i si
són necessàries, això hauria de revertir en donar treball a la gent de Lloret.
No és que estigui en contra que es facin, sinó que considera que la plantilla
no és l’adequada i, per tant, si hi ha més feina s’hauria d’ampliar la plantilla
en places per realitzar el manteniment.
Contesta el Sr. Riera que l’augment d’hores és per poder atendre totes les
feines. Les tasques han anat augmentant i les raons són perquè es fa més
manteniment i perquè se solucionen els problemes que es detecten en
menys de 24 hores.
Hi ha una voluntat per part de l’Ajuntament i també per part dels
treballadors, de solucionar els problemes com més aviat possible, i això
comporta que es facin hores perquè es resolguin urgències. De totes
maneres, també som conscients que han augmentat aquest nombre d’hores
extraordinàries i ja s’està actuant. S’està pactant una reducció d’aquestes
hores extres de la plantilla, amb la intervenció dels sindicats, per a l’any
2009.
També s’està treballant per establir mecanismes per discernir el que són
urgències del que no ho són. Nosaltres també hem detectat aquest excés
d’hores extres.
De nou, pren la paraula el Sr. Coloma dient que ja sap que es fan perquè es
necessita fer el manteniment, però si es redueixen aquestes hores, també
es reduiran els serveis que es donen.
El que ells estan denunciant és que, si és necessari fer hores (i no ho
dubta), que s’augmenti la plantilla. Si hi ha manteniment per fer, creu que
s’ha de fer, i com que hi ha un límit legal d’hores extraordinàries, el que
toca és contractar més gent de Lloret perquè es realitzin aquelles tasques a
les que no es puguin arribar amb les hores normals.
Per tant, creu que el que s’ha de plantejar és un augment de la plantilla, ja
que ens falta ma d’obra per portar a terme el manteniment que Lloret
necessita. Per realitzar aquest manteniment del dia a dia sembla que es
necessiten entre 2 i 4 treballadors més.
Pren la paraula el Sr. Garcia, dient que ja entén que la gent de
manteniment vulgui fer hores extres, però que la gent que està a l’atur
també està disposada a tot.
De nou, contesta el Sr. Riera dient que ha parlat de manteniment i
d’urgències i que ara no es detecta bé el que és urgència del que no ho és.
Evidentment, es volen fer totes les urgències i no és possible fer-ho
contractant gent de l’atur.
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No és cert el que ha dit el Sr. Coloma que a menys hores extraordinàries
resulti que hagi menys serveis. El que hem dit que estem fent és intentar
racionalitzar, acotar el que són urgències i aplicar la legalitat quant a les
hores extres.
Una vegada realitzades aquestes tasques, serà quan puguem conèixer si és
necessari o no contractar més personal.
També ha de dir que aquest equip de govern no contempla l’externalització
del servei de manteniment.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que el Regidor de l’àrea de
manteniment ha mantingut una reunió amb els sindicats i el personal per
reduir el nombre d’hores extres, i és una tasca que ja s’està fent.
Vol fer una mica d’història, ja que anys enrere no es feia tan manteniment.
Recorda que alguns treballadors municipals, per la tarda, treballaven per
empreses privades.
Durant la nostra primera legislatura, va créixer molt el nombre d’hores
dedicades al manteniment, perquè aquest es feia molt més. Llavors, els
treballadors municipals sols treballaven per l’Ajuntament.
Ara estem en una etapa diferent, en una situació nova, i és per això que es
farà el possible per reduir les hores extres. Com ja sabem aquest any no
estan previstes noves places de treball en cap lloc.
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
2009 aprovada per acord Plenari, en sessió ordinària celebrada el 22
de desembre 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 l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER. Modificar l’Annex I de la següent manera:
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MODIFICACIÓ PLANTILLA
LABORALS
A.- CREACIÓ DE PLACES.
1. Auxiliar Manteniment – C2. Una plaça
B.- AMORTITZACIÓ DE PLACES.
1. Manobre - AP. Una plaça
SEGON. Modificar l’Annex II de la Plantilla Municipal, en la forma
següent:
LABORALS
G
Manobres/Peons
Auxiliar
Manteniment

AP
C2

P V
5
2

S

0 5LF
2 2V

TERCER. Rectificar unes errades materials de l’Annex IV de la Plantilla
Municipal, de la següent manera:
51

Aux. Manteniment-AP

71
72
73
74
75
76
77
78

Gruista-C2
Gruista-C2
Gruista-C2
Gruista-C2
Gruista-C2
Gruista-C2
Gruista-C2
Peó
Esp.Senyal.-C2

JOSE GALERA SEGURA

ALFREDO CACERES RUIZ
PEDRO GOMEZ MURIEL
JUAN JOSÉ TORRALBO GARCIA
SANTIAGO CASTRO SANTIAGO
MANUEL PEREZ GRANDE
RAFAEL PEREZ LOPEZ
ANGEL GRANADOS MAYNOU
VICENTE MUÑOZ ROBLES

12/70
14/82
14/82
14/82
14/82
14/82
14/82
14/82
14/82

QUART. Rectificar unes errades materials de l’Annex V de la Plantilla
Municipal, de la següent manera:
Escala
79
Escala
80
81
82
83

Executiva
Inspector-A2
Intermèdia
Sots InspectorC1
Sots InspectorC1
Sergent-C1
Sergent-C1

FR. XAVIER LOPEZ CLEVILLE

26/313

JORDI BERTRAN ESGLEAS

22/222

VACANT

22/222

ELISEO LAGO PEREZ
EMILIO MARTINEZ IBAÑEZ

21/165
21/165
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84
Escala
85
86
87
88
89

Sergent-C1
Bàsica
Caporal-C2
Caporal-C2
Caporal-C2
Caporal-C2
Caporal-C2

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Caporal-C2
Caporal-C2
Caporal-C2
Caporal-C2
Caporal-C2
Caporal-C2
Caporal-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2

109

Agent-C2

110
111
112
113
114
115
116

Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2

117
118
119
120
121
122
123
124

Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2

125
126
127
128

Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2

CARME RAMIREZ BURGADA

21/165

FCO. JOSE ALONSO ROLDAN
ALEJANDRO COBOS RODRIGUEZ
FRANCISCO CORREA ALONSO
RAMON FANLO LOSADA
J. MANUEL FERNANDEZ
NAVARRO
JOSE MARIA GALA SEGURA
MIGUEL GARCIA ESCARTIN
PERE GARCIA GUILLAMON
ANTONIO ORTEGA SERRANO
FRANCISCO PEREZ LOZANO
DANIEL TORRENTE GARCIA
ANTONIO VICARIO PALOMINO
ENCARNA AGUILERA CASTRO
JOSE CARLOS ALBA ALDANA
RAMON ALBA GONZALEZ
RICARDO JESUS AMOR PINO
ANA BELEN ASENJO RICO
ALBERT AULET LLORENS
JORDI BARNES NOGUER
ALEXANDRE BARON MUÑOZ
DAVID BENITEZ SEPULVEDA
CARLOS BESALU PUJADAS
AITOR CABREJAS VIZCAINO
F. JAVIER CABRERA
DOMINGUEZ
J. ANTON. CABRERA
DOMINGUEZ
JOSE CACERES GAMIZ
LUCAS ISAAC CAMPILLO WHITE
JOSE CAPARROS PALLARES
CESAR A. CASTAÑE COSCOLIN
HECTOR CASTAÑE SANTANA
FELIX CASTELLANOS GARCIA
MADRONA CERVANTES
PASCUAL
JOSE M. CONTRERAS PEREZ
ANDRES CRUCES ANGEL
NICOLAS CUÑADO PEREZ
JESUS DE LA ROSA GONZALEZ
DAVID DORADO ESCUDERO
SILVIA ESCORCIA SANCHEZ
ANTONIO FERIA VAZ
TOMAS FERNANDEZ
CHINCHILLA
JORDI FULLADOSA ESGLEAS
EMILIO GARCIA CORREA
MARIO GARCIA GOLDERO
JUAN LUIS GARCIA LINARES

18/138
18/138
18/138
18/138
18/138
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18/138
18/138
18/138
18/138
18/138
18/138
18/138
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111

(1)

14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111

(1)
(1)

(1)

14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111

(1)

129
130
131
132
133
134

Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2

147
148

Agent-C2
Agent-C2

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2
Agent-C2

J. IGNACIO GARCIA MARTINEZ
TOMAS GARCIA PEREZ
OSCAR GARCIA PRIETO
CHRISTIAN GARRUCHO QUERO
JUAN GONZALEZ FERNANDEZ
CRISTOBAL GONZALEZ
VALDIVIA
ANTONIO HUMANES ANGEL
JUAN JODAR RAMOS
JUAN JOSE LACOBA PINILLA
MOHCINE LAKLIFI LAKLIFI
FRANCISCO LOPEZ CARRIQUI
JAVIER DAVID LOPEZ GALAN
JAIME LORITE CRUZ
DAVID LUCENA BEJAR
JOSEP MARIA MADI VILA
CELEDONIO MARCOS OLIVER
M. ISABEL MARISCAL MARTÍNEZ
MIGUEL MARTINEZ DE LOS
SANTOS
JOSE ANGEL MARTINEZ LOPEZ
SANTIAGO MARTINEZ
MARTINEZ
JOSE M. MENDIOROZ MOYA
MARIO MONROY CONTRERAS
DAVID MONTERDE TALLADA
HECTOR MORCILLO MUÑOZ
MELCHOR NAVARRETE PARRA
ANDRES NICOLAS LOPEZ
ANDRES NIETO LEAL
EMILIO REGUEIRO CARVALLO
MOURAD REKLAOUI CHOUAIBI
DAVID REQUENA MARTINEZ
SILVIA ROMAN DE LA FUENTE
GABRIEL ROMERO MATEO
MARTA SALVA RODRIGUEZ
CARLES SANCHEZ MARSAL
RUBEN SANCHEZ
PLEGUEZUELOS
MARINA SILVA DIAZ
ANTONIO SOLA MIRANDA
MANUEL SOTO BERTO
JOSE JAVIER TORIBIO MARTIN
LUIS M. TRANCHE CASADO
FCO. JAVIER UBEDA SANCHEZ
BEGOÑA VILA SAMPAYO
DANIEL VILLAR QUILEZ
XAVIER VIVES BRAVO
MANUEL ZAMORA MATAS
VACANT
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14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111
14/111

(1)
(1)

(1)

(1)

(2)

En torn d’explicació de vot demanat pel Sr. Coloma i concedit per l’Alcaldia,
el Sr. Coloma diu al Sr. Riera que no cal que li digui el que ell ja sap.
5. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UN FUNCIONARI DE
L’AJUNTAMENT.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera que fa una
breu explicació de la proposta, que en definitiva suposa autoritzar la
compatibilitat per a la realització d’una activitat privada al funcionari Sr.
David Reixach Saura.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vista la instància efectuada pel funcionari Sr David Reixach i Saura en
data 19/01/2009 amb RGE núm. 751 sol·licitant compatibilitzar la
seva feina a l’ Ajuntament amb la realització de l’activitat privada
consistent en l’assessorament jurídic de la Fundació Centre d’ Art
Col·lecció Catalana de Sant Feliu de Guíxols.
Vist l’ informe jurídic emès pel Secretari General en data 20 de gener
de 2009, en ocasió al reconeixement de la compatibilitat de la
segona activitat del citat empleat municipal, i que per tant, s’ajusta a
la sol·licitud objecte de la present.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER. Autoritzar al Sr DAVID REIXACH I SAURA la compatibilitat
del seu lloc de treball a l’Ajuntament de Lloret de Mar amb la
realització de l’activitat privada citada anteriorment, amb les
següents condicions:
-

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

-

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

-

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

Que no es pertanyi a consells d’administració
d’empreses o entitats privades si l’activitat
directament relacionada amb les que
dependència, servei o organisme en què
serveis en l’entitat local.

o òrgans rectors
d’aquestes està
realitzi en la
presta els seus

-

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

-

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

-

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

-

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

SEGON. D'aquest acord se’n donarà trasllat a l’interessat i a la secció
de Recursos Humans.
6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL DE L’ANY 2008.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls, que dóna lectura
primerament al Decret de l’Alcaldia en el que s’aprova la liquidació del
pressupost de l’any 2008.
Seguidament, dóna lectura a algunes dades que considera interessants,
respecte a aquesta liquidació. Així, com a drets pendents de cobrament
(consolidats), hi ha 9.551.903 €, i com a pendents de pagaments –també
consolidats- 6.454.044 €.
Per la seva part, el romanent de tresoreria aquest any ha disminuït
solament a 126.128 €; això significa que haurem de ser molt curosos amb
la gestió del pressupost, doncs la reducció del romanent de tresoreria ha
estat dràstic.
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Segueix donant altres dades en relació als drets i despeses reconeguts nets,
tant de l’Ajuntament com de l’OO.AA. de la ràdio.
Comenta que els ingressos han disminuït, i posa com exemple l’impost
sobre construcció (ICIO) en el que s’ha recaptat 1 milió d’euros menys.
Aquesta disminució s’ha pogut compensar amb l’augment de l’aportació per
part de l’Estat.
La dada de l’endeutament és de 78’4% i la de càrrega financera de 11’40%;
per tant, totes dues dintre dels límits acceptables.
La conclusió no és gaire diferent d’altres anys, si bé hauríem d’incidir que
degut a la situació econòmica s’ha de ser molt més curosos amb les
despeses.
Sense més deliberació, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del
següent acord:
Aquesta Alcaldia-Presidència, complimentant les bases d’execució del
pressupost (base 17), en relació a l’article 191.3 del RDL 2/2004 de 5
de març Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es
dona compte al Ple de la Corporació, del Decret de data 25 de febrer
d’enguany relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost
generals de l’any 2008, que és a tenor del següent:
DECRET:
A la Vila de Lloret de Mar, vint-i-cinc de febrer de dos mil nou
en compliment del que estableix l’article 191.3 del RDL 2/2004 de
5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
RESOLC:
Aprovar la liquidació del PRESSUPOST GENERAL que integra el
pressupost de la pròpia Corporació i de l’Organisme Autònom
Serveis de Comunicació corresponents a l’exercici de 2008
formulada pels serveis de la intervenció municipal.
Així ho mana i signa a Lloret de Mar l’alcalde, Sr. Xavier Crespo Llobet
i jo, el Secretari, Sr. Rafel Garcia Jiménez, en dono fe.
7. RECONEIXEMENT
PRESSUPOST.

DE

CRÈDITS

PENDENTS

D’APLICACIÓ

AL

Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls explicant
que, com tots els anys, es fa un reconeixement de crèdits pendents

15

d’aplicació. Era una pràctica normal, però ara és una obligació legal. La
quantitat total reconeguda és de 177.225,89 €, segons el detall que
s’acompanya a la proposta i que consta a l’expedient.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist l’informe d’intervenció en que es conclou que donant compliment
al que disposa la Regla 71 de l’ORDRE EHA/4041/2004, de 23 de
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local i vista la competència atorgada per 60.2 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, correspon al Ple de la Corporació
l’aprovació de la proposta de “Reconeixement de crèdits pendents
d’aplicació a pressupost” per un import total de 177.225,89 € segons
detall annexat a la present proposta.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
Aprovar el reconeixement de crèdits pendents d’aplicació a pressupost
a 31 de desembre de 2008 per un import total de 177.225,89 €
segons el detall annex a la present proposta.
8. PROPOSTA D’ACORD DEL PROJECTE DE CONTRACTE DE PRÉSTEC
PER UN IMPORT DE 6.632.607,47 € AMB CAJA MADRID.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que en data
22/12/2008 aquest Plenari va aprovar provisionalment el pressupost per a
l’exercici 2009.
En ell s’establia la concertació d’un préstec per un import de 6.632.60747 €.
Es van demanar propostes a 10 entitats financeres diferents, de les quals 6
no han presentat cap oferta, 2 ho han fet parcialment (per la qual cosa no
han estat considerades) i altres 2 han presentat un total de 7 propostes
diferents. Aquestes ofertes han estat presentades 1 per Caja Madrid i les 6
restants per La Caixa (propostes en les que hi ha elements fixes i variables).
D’acord amb l’informe preceptiu dels serveis econòmic i havent-se tingut en
compte les previsions que sobre l’euroibor consten a l’observatori de la
Diputació de Barcelona, la proposta és aprovar l’oferta presentada per Caja
Madrid. Seguidament, dóna lectura a la proposta.
També s’ha tingut en compte en l’elecció el que hagi un equilibri entre els
crèdits fixes i els variables.
Intervé el Sr. Garcia dient que el nostre grup no va aprovar el projecte de
pressupostos que va presentar l’equip de govern. Nosaltres varem presentar
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sis esmenes que, d’haver estat aprovades, haurien representat un revulsiu
important per a les persones més desfavorides, i una ajuda rellevant en les
famílies amb fills en edat escolar.
El resultat hauria estat uns pressupostos més socials i participatius, cosa
molt necessària en el temps de crisi que vivim i que estan patint amb més
cruesa els de sempre, els treballadors i treballadores. Però aquestes
esmenes presentades per ICV-EUiA van ser desestimades en la seva
totalitat per l’equip de govern de CIU. Per tant, nosaltres no estem d’acord
amb el destí de bona part dels diners d’aquest crèdit, i ens abstindrem.
Pren la paraula seguidament la Sra. Parrilla dient que se’ns demana aprovar
la formalització d’una operació de crèdit amb la Caja Madrid per un import
de 6.632.607 €.
Aquests 6 milions han de servir per fer les obres que l’equip de govern ha
decidit realitzar en el pressupost 2009 com a inversions, i sense entrar en la
idoneïtat o no d’aquestes, que no és el cas, volem incidir en el tema de
l’endeutament de l’Ajuntament.
L’endeutament de l’Ajuntament, després de demanar aquest crèdit, serà de
37 milions d’euros, que segons l’informe de l’Interventor representa el
78’4% d’índex d’endeutament, que està dintre dels paràmetres legals. Però
nosaltres pensem que en un moment de crisi com aquesta és el moment de
pensar en polítiques d’estalvi per no continuar en aquests nivells
d’endeutament.
També es demana que facin conèixer les licitacions amb les que
s’adjudicaran aquests 6 milions, tot i saber que més de la meitat d’ells ja
estan aparaulats en grans projectes com el sociocultural, el teatre o les
pistes d’atletisme.
Demanen que facin arribar als constructors locals les licitacions perquè es
puguin presentar, i que aquests pensin en donar feina als veïns de Lloret.
Per tant, generar ocupació al municipi. A més, també creiem que
l’Ajuntament hauria d’afavorir i donar suport perquè les empreses de Lloret
que no puguin arribar a les licitacions per ser petites, puguin constituir UTE
seguint el model engegat pels Fons Estatals.
Per tant, el seu grup, per coherència, s’abstindrà, ja que tampoc volen
posar “pals a les rodes”.
Contesta el Sr. Valls que no estan demanant que acceptin el seu pressupost,
sinó que s’aprovi el crèdit per poder fer les inversions que depenen de la
seva aprovació.
Els paràmetres d’aquest crèdit són, evidentment, legals i els normals en
aquest Ajuntament.
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Entén el discurs social que ha fet el Sr. Garcia, però hem de dir que el
finançament d’aquestes mesures socials en cap cas es poden fer mitjançant
un crèdit. Amb el crèdit el que es pot fer són solament obres, que és el que
es pot finançar.
Ja s’està fent publicitat entre les empreses de Lloret de les obres que
licitem, perquè puguin presentar les seves ofertes i donar feina a la gent del
poble. També hem de dir que tampoc és massa necessari, ja que les pròpies
empreses han vingut a informar-se.
Intervé el Sr. Coloma dient que ells, en aquests temes, sempre posen la
seva confiança en els serveis tècnics i, per tant, els agradi o no l’entitat
queda clar que s’ha d’anar a la de millors condicions. Evidentment, els
hagués agradat més una caixa més catalana, però si aquesta és la millor
opció vol dir que serà la més beneficiosa per la butxaca de tots els
lloretencs. Per tant, valorem que és la millor oferta i donem el nostre
suport.
Torna a intervenir el Sr. Garcia dient que totes les seves intervencions són
en la línia de defensar els temes socials i, en clau política, sempre han
deixat clar que no estaven d’acord amb el pressupost aprovat per l’equip de
govern, i ja sap que el crèdit és per obres, però per exemple no estan
d’acord en que el sociocultural costi 1’5 milions d’euros més. Per tot això,
pensa que la seva abstenció és una resposta molt suau, donades les
posicions de cadascú.
De nou, contesta el Sr. Valls dient que el que ell ha dit és que el crèdit
solament és per fer determinades inversions, i que el pressupost, una
vegada aprovat, depèn de que es faci el crèdit.
Entén que el Sr. Garcia faci una lectura política d’aquest tema, si bé insisteix
que és un tema molt tècnic, però cadascú té la seva opinió. L’únic que vol
deixar clar és que les millores socials que proposa el Sr. Garcia mai es
podrien finançar amb un crèdit.
Finalitza dient que la proposta és molt tècnica i que creu que està prou
fonamentada.
Per últim, intervé el Sr. Alcalde dient que en aquests últims anys ha estat
espectacular les quantitats que s’han dedicat a inversions. Això ajuda a què
es creïn treballs, és a dir, que ajudem a què l’economia es mogui.
Aquestes inversions sols es poden fer si anem al crèdit, i creiem que en
aquests moments els ajuntaments, sense passar-se del marge, han d’anar a
un cert endeutament per crear activitat i treball. Pensa que val la pena ferho.
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Portem diversos anys fent fortes inversions, i desgraciadament potser
haurem de baixar, en part, aquesta tendència per les possibilitats
econòmiques.
Sense més deliberació, i per 14 vots favorables dels regidors de CIU, PP i
ERC, i 6 abstencions dels regidors de PSC-PM i ICV-EUIA, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
En relació a l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data
22/12/2008 relatiu a l’aprovació provisional del Pressupost General
per a l’exercici de 2009 i publicat definitivament en el BOP núm 21 de
2 de febrer de 2009, en el que s’establia la concertació d’un préstec
per un import de SIS MILIONS SIS-CENTS TRENTA DOS MIL SISCENTS SET EUROS AMB QUARANTA SET CÈNTIMS (6.632.607,47 €),
destinats a les finalitats assenyalades en el Pla d’inversions de l’any
2009.
Atès les propostes presentades al respecte per: Caja Madrid i Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona i estudiades les ofertes, ha resultat
la més adient als interessos municipals la presentada per l’entitat
CAJA MADRID.
Atès l’informe preceptiu emès al respecte pel Secretari i Interventor.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER. Procedir amb CAJA MADRID la formalització d’una operació
de crèdit per un import de 6.632.607,47 €, amb les condicions
financeres següents:
Import
Termini
Amortitzacions
Liquidació d’interessos
Comissió d’obertura

6.632.607,47 €
10 anys (9 amortitzacions i 1 de carència)
36 quotes trimestrals de 184.234,10 €
trimestrals
exempt

El tipus d’interès serà d’un tipus variable corresponent l’Euribor a tres
mesos més 0,90% de diferencial.
SEGON. Aprovar íntegrament i cadascuna d’elles per separat totes
les clàusules (Condicions particulars i generals) en conjunt que conté
el projecte de contracte unit a l’expedient.
TERCER. Facultar àmpliament a la Sr. Alcalde President XAVIER
CRESPO I LLOBET, amb poder tan ampli com amb dret sigui precís,
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per a què en nom i representació d’aquest Ajuntament signi els
documents públics i privats que siguin necessaris per a la
formalització del préstec.
QUART. En el supòsit que les condicions del mercat en el moment de
la formalització del préstec no permetin mantenir l’oferta presentada,
l’Alcalde queda autoritzat per negociar d’acord amb les propostes
presentades, la més favorable als interessos municipals.
9. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA DE LLORET DE MAR PER LA BAIXA DE
L’EXCÉS DE CRÉDIT DEL CAPÍTOL I DE PERSONAL I EL CAPÍTOL II
DE DESPESES GENERALS A FAVOR DE L’INCREMENT DE LES
PARTIDES D’AJUTS A FAMÍLIES, FORMACIÓ I DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Amaya, que dóna
lectura íntegre a la següent moció:
La situació de crisi econòmica fa que totes les administracions
públiques tinguin l’obligació de prendre les oportunes accions, en
funció de les seves responsabilitat i possibilitats, per intentar
minimitzar les seves repercussions en la ciutadania, i sobre tot en la
població més necessitada.
L’actual crisi econòmica requereix d’una contenció dels impostos, un
increment en la despesa social, un increment en la inversió pública, i
prioritzar les actuacions per donar resposta a les necessitats de la
ciutadania en una situació com l’actual, les quals al nostre entendre
són: política social, i especialment ajudes a les famílies, educació
professional i dinamització econòmica.
El govern del nostre ajuntament, en les ordenances fiscals pel 2009
va fer una pujada que oscil·lava entre el 5% i el 4%, i en concret
l’IBI, que és un impost que afecta a tota la ciutadania que té
propietat, va pujar un 4,58% (2,58+2).
Aquesta partida d’impostos directes d’ingressos pressupostaria
presenta doncs un excés de crèdit d’un total de 118.000,00€.
Amb aquest augment, el nostre grup ja va denunciar que era un
increment superior a les previsions de l’IPC i que, per tant, els
ciutadans de Lloret de Mar estarien pagant uns impostos i unes taxes
superiors a l’1,6 de l’IPC català, i per tant als increments dels salaris,
i en conseqüència, s’estava gravant l’economia familiar.
Aquestes ordenances varen permetre a l’equip de govern aprovar uns
pressupostos amb les previsions de despeses del capítol 1, de
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personal, i el capítol 2, despeses generals, amb unes previsions
d’increment del 4,15% de mitjana.
És evident que aquestes previsions han fet que en aquests capítols,
en principi, tinguin més crèdit del que l’ajuntament estaria obligat a
assumir a 1 de gener del 2009.
Per tant, es proposa aprovar el següent ACORD:
PRIMER.- Instar al govern de Lloret de Mar a incrementar les partides
d’ajudes a les famílies, per atendre les peticions bàsiques de la
ciutadania de Lloret de Mar, les partides de formació, per afrontar una
millor educació encarada als sectors productius de Lloret de Mar, i així
també la partida que fa referència a les beques per a treballs de
recerca i innovació, i millorar les partides de promoció econòmica de
Lloret de Mar.
SEGON.- El finançament d’aquesta proposta es farà amb baixes, per
l’excés de crèdit en el capítol 1 de personal i el capítol 2 de despeses
generals.
Intervé el Sr. Coloma dient que prendre mesures contra la crisi sempre li
sembla bé, nosaltres ja ho varem intentar amb la moció presentada fa uns
mesos.
Per la seva part, avui donaran suport a aquesta moció perquè consideren
que és important reduir la pressió fiscal, doncs això redundarà en benefici i
millora dels nostres ciutadans.
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que nosaltres varem proposar a la
modificació de les ordenances fiscals del 2009 la congelació dels impostos i
tributs. Increment zero per les taxes i impostos, tret d’aquells que ens
veiéssim obligats a apujar per contracte. Això hauria suposat una ajuda per
les famílies de Lloret que més senten la crisi. Però, com ja ens tenen
acostumats l’equip de govern en aquest tipus de propostes de caire social,
van desestimar la nostra proposta.
Seguidament, intervé el Sr. Ontañón dient que segurament tots compartim
la filosofia de la moció, però pensa que no està ni detallada ni prou definida.
En cas contrari, si això no fos així, es podria tenir en compte.
A continuació, pren la paraula el Sr. Valls dient que veritablement en la
filosofia tots estem d’acord, però el pressupost ja és operatiu i en ell ja es
tenia en compte el discurs de la crisi.
La pregunta que fa és que, si fos al revés, què passaria?.
Aquesta dinàmica de la moció que avui es presenta no és nova. Al Consell
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Comarcal de la Selva aquesta moció l’ha presentat l’oposició, és a dir, estem
en el lloc govern-oposició i creu que ningú pot negar aquesta evidència.
Mai seran prou els diners que es destinin a despeses socials, però hem de
dir que en els pressupostos aprovats per aquest Ajuntament per a l’any
2009 aquests han augmentat un 7%, és a dir, el doble del pressupost. Per
tant, aquest equip de govern ja ha mostrat la seva sensibilitat en aquests
temes i ha mostrat en accions que està per la tasca social.
Des d’un punt de vista tècnic, entén que la moció s’hauria de transformar en
un expedient de modificació de crèdit, i això els fa difícil poder votar a favor.
Ell els demanaria que tinguessin confiança en la gestió del pressupost per
aquest equip de govern, si bé entén que això és una qüestió política.
Però un dels arguments per no poder votar a favor d’aquesta moció és la
dada que en un punt anterior els ha donat, i és que el romanent de
tresoreria és solament de 176.000 € i, per tant, si no hi ha més ingressos
serà difícil fer grans coses. Això, malgrat que haurà d’haver una gran
contenció. Però els serveis s’han de pagar.
En aquests moments totes les partides tenen crèdits disponibles, i donat el
sistema de comunicació entre elles, permetria en cas de necessitat,
augmentar algunes de les partides socials, sense necessitat d’haver de
modificar el pressupost.
Com ja ha dit abans, en el Consell Comarcal, on governen conjuntament
CIU i PSC, també s’ha presentat aquesta moció i el PSC no l’ha recolzat.
Torna a intervenir el Sr. Amaya dient que ells no són tècnics i que vostès
són els que tenen els tècnics; per tant, si s’ha de fer una modificació de
crèdit això li correspon fer-ho a l’equip de govern.
Es veritat que no hi havien elements sobre la taula per pensar que finalment
acabaríem entre aquest 1’4%, 1’6% en funció de si parlem d’estatal o
autonòmics, quan es varen aprovar les ordenances fiscals, donat que llavors
la previsió era del 4’5%.
Hem cregut oportú, donat que hi ha hagut i que hi haurà una desviació,
pensem que en aquest moment de crisi econòmica important i que el 2009
serà un any duríssim, és bo que les administracions públiques estiguem
sempre al costat de la gent que estigui més necessitada, doncs, donat que
vostès varen preveure aquests increments d’impostos, això va generar
també que en el capítol de despeses també creéssim obligacions, en molts
casos, amb previsió d’increments del 4’5%, en aquest cas tenim el capítol 1,
que es va preveure un increment del 4’5 % d’IPC i el conveni col·lectiu
nostre parla que en el supòsit que l’IPC català sigui inferior, s’aplicarà
sempre l’IPC de la previsió de pressupostos que és el 2%, per tant, aquí
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tenim un diferencial 2’5 punts del capítol 1, de més crèdit del que realment
la plantilla orgànica a 1 de gener del 2009 necessita per poder fer front a les
seves obligacions.
Tot i que nosaltres a la moció parlem del capítol 2, aquí el capítol 2 és més
qüestionable, perquè el capítol 2 no es revisa els contractes a desembre
sinó que es fa mes a mes, per tant aquell contracte que s’havia de revisar a
l’octubre del 2008, la previsió hagués estat correcta d’aquest tres i escaig,
per tant, aquí també hi haurà un sobrant però és més difícil quantificar-lo
exactament, pensem que hi haurà sobrant, però on pensem que hi haurà
més sobrant és al capítol de personal, i per això diguem nosaltres que, en
aquest cas, lligant-ho aprofitem per, d’aquest sobrant que queda del capítol
1 i del que podem treure del capítol 2, poder dotar un crèdit addicional a la
partida d’ajudes a les famílies.
Vostès en el pressupost del 2009, en la partida d’ajudes a la família, han
sortit amb 28.000 euros, però és que si agafem el pressupost del 2008,
varem sortir amb 23.000 euros i si agafem la liquidació del pressupost del
2008 veurem que ens hem passat bastant d’aquests 23.000 euros, a una
quantitat final de 53.700 euros, per tant la previsió per aquest 2009 és que
amb aquests 28.000 euros no n’hi haurà prou, per molt que vulguem,
perquè les necessitats de la gent de Lloret de Mar, molts vindran demanant
aquesta ajuda puntual, per tant, el que demanem nosaltres és que aquesta
partida s’ampliï, l’ajuda a les famílies i també tornem a demanar que
s’ampliï les partides que fan referència a la formació i la promoció o
dinamització econòmica, per tant, als llocs de treball.
En aquests moments tenim a Lloret de Mar a mes de febrer 2563 persones
aturades, 880 persones més en aquests moments que en el mateix que
l’any passat, que és diu ràpid, 880 persones més aturades, hi ha famílies
senceres que tots els membres estan a l’atur, i des de l’administració tenim
que donar resposta.
Perquè diguem això?, nosaltres pensem que l’element primordial per sortir
d’aquesta crisi és la formació especialitzada a la feina que es tingui que
desenvolupar i dotar així a les empreses que, al cap i a la fi són les que
donen treball, de les persones qualificades per donar un servei de qualitat.
Per tant, l’esperit de la moció va en aquesta línia. Si tots pensem que la línia
filosòfica i l’esperit és bo, confia que es pugui aprovar per unanimitat.
Han pujat els impostos molt més que el cost de vida a la gent, molt més del
que a la gent li pujaran els salaris, és a dir, hi ha famílies que tots els
membres estan a l’atur, i veuran, per exemple, com l’IBI els hi puja un 5%
quan ells estan passant situacions complexes, evidentment, no vull dir amb
això, ni molt menys, que l’Ajuntament en tingui la culpa, faltaria més, de la
situació que tenim.
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El PSC de Lloret de Mar creiem que no es fa prou coses per la dinamització
econòmica, no hi ha prou amb els Tallers d’ocupació i l’Escola Taller en
col.laboració amb el Consell Comarcal de la Selva. Apostem per fórmules
com les treballades pel SOC (Servei Català d’Ocupació), com els Plans
d’Ocupació Local, o els Pactes d’Ocupació Local. Tampoc hem de perdre de
vista que són les empreses les generadores de treball, i aquí hem de
fomentar els programes d’iniciatives locals d’ocupació (I+O), constituir la
Mesa Empresarial Permanent de Crisi, i acabant per dissenyar un Pla de
Màrqueting Econòmic. Nosaltres anirem fent propostes en aquest sentit.
De nou, pren la paraula el Sr. Coloma dient que ells en el seu moment
varen fer una proposta que tenia una filosofia. Es evident que uns estan al
govern i altres a l’oposició, però la crisi és una realitat i ens ha de preocupar
a tots.
Fa dos anys, no es parlaven d’aquests temes, però els temps canvien i les
polítiques també han de fer-ho. Creu que l’Ajuntament de Lloret s’ha
d’adequar als temps que vivim i han de prioritzar l’ajuda a les persones,
buscant les millors fórmules per pal.liar, en el que sigui possible, la crisi.
Entén que la moció que avui es presenta es pot assumir i si es fa el gir
d’algunes polítiques, fent polítiques més reals, és possible fer el que la
moció demana. Alguns Ajuntaments, per exemple, han rebaixat l’IBI. Pensa
que l’equip de govern s’hauria de replantejar algunes coses. Es cert que la
moció no és concreta, però es pot fer aquesta concreció i, per tant, ells
donaran el seu suport.
Insisteix que, tal i com ells van proposar en el seu dia, es pot i seria bo
fraccionar l’IBI. Entén que és important reduir la pressió fiscal de les
famílies i aquesta seria una fórmula.
Intervé novament el Sr. Garcia, dient que l’any passat amb una fictícia
alegria econòmica, l’IBI es va pujar un 7%. No es preveia aquesta crisi,
però aquest any si, i per això ells van demanar la congelació dels impostos.
L’equip de govern va apujar-los un 4’28% mentre que l’IPC va estar
solament del 1’6%. Per tant, les famílies estan pagant un excés d’impostos.
Els sindicats tenen problemes i han de lluitar per signar convenis que arribin
al 2%.
Com que segurament l’equip de govern no aprovarà el destí d’aquest excés
de crèdit a programes socials, ho hauria de tenir en compte l’any vinent i
rebaixar aquest excés del 3% de l’IPC previst per aquest any.
A continuació, el Sr. Ontañón diu que, com ja ha dit abans, veu la moció
amb bons ulls però pensa que no es pot ara modificar els pressupostos. Per
tant, la considera poc oportuna, raó per la qual no poden recolzar-la.
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Seguidament, pren la paraula de nou el Sr. Valls dient que quan es van
aprovar les ordenances fiscals, l’IPC era del 4’5%.
L’any anterior, és veritat que es va pujar un 7% l’IBI, però va quedar clar
que era per poder contractar 10 policies locals més, i això ja es va fer
durant l’any passat.
Ja portem 3 mesos de l’any 2009 i, per tant, modificar ara el pressupost és
un problema. Està clar que sempre hi ha fórmules per poder augmentar
algunes partides, s’ha fet altres vegades i, si és necessari, es farà. I la
contesta l’ha fet el propi Sr. Amaya en la seva intervenció, quan ha dit que
havia previst 23.000 € i que al final es varen gastar 53.000 en ajudes a les
famílies. Es un exemple clar que es pot fer sense necessitat del que vostès
proposen, és a dir, que si falten diners es traspassaran d’una altra partida.
S’ha parlat de taxes d’atur i pensa que aquest equip de govern no té massa
culpa. Torna a dir que en la realitat ja fem el que demanen, i el que no es
gasti es dedicarà a temes socials.
Hem de tenir en compte que en altres indrets l’economia és més estable i no
tan variable com a Lloret, on ja sabem que no tots els impostos es cobren
en la mateixa proporció ni al mateix temps, sinó que es distribueixen en
diferents períodes. Per tant, la hisenda local ja fa el fraccionament durant
l’any dels diferents impostos, i entén que no cal per tant fraccionar l’IBI.
Vol recordar que l’IBI de Lloret encara depèn de la Ponència de 1989 i, per
tant, en algun moment ens tocarà revisar-la. Confia que no sigui ara.
Finalitza dient que en un pressupost no hi ha sobrants i quan es genera
crèdit ja s’utilitza, i així es continuarà fent també aquest any.
Novament, contesta el Sr. Amaya dient que si tant d’acord estan amb
l’esperit d’aquesta moció que presentem des del PSC, per què no la voten a
favor i l’aproven, Sr. Valls?. Creuen que la seva postura és incongruent.
Al Sr. Ontañon comentar-li el fet de que en Plens passats ja ens va qualificar
una moció de “simpàtica” i la d’avui la qualifica de “filosòfica”, bé, anirem
col·leccionant adjectius cap a la meva persona.
No entenen el seu vot negatiu. La situació d’aquests mesos ha estat dolenta
i segurament en els propers mesos serà pitjor, no vol ser alarmista, però és
el que sembla.
Tal i com es presenta la temporada turística, el sector hoteler es veurà tocat
si entra en competència de preus, tal i com podem veure, només s’està
venent els mesos de juliol i agost d’enguany. I això provocarà que es
ressentin els llocs de treball.
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S’ha d’actuar intentant incorporar mesures des de la administració municipal
per minoritzar aquesta crisi.
Segur que hi ha famílies, tots a l’atur i, per tant, faltaran els ingressos. Es
cert, Sr. Valls, que es modificaran partides, però no entén perquè si faran
això no voten a favor de la moció, no demanen cap cosa incongruent, creu
que estan dient el mateix vostès i nosaltres. Insisteix que per això no entén
el seu no.
Tots junts hem d’intentar minoritzar la crisi directa de les famílies de Lloret.
L’Ajuntament és el primer que ha d’actuar, per més que l’estat estigui ja
fent accions. Els ciutadans no aniran a Madrid a demanar ajuts, si no podem
pagar el llum, l’aigua o el gas, vindran aquí, i nosaltres hem de poder
contestar. Per això som nosaltres, l’Ajuntament, els que hem de fer un
esforç, tots junts, i començar a treballar en aquest sentit.
Per tant, ja acabo, nosaltres seguirem intentant apostar amb aquestes
propostes amb el benentès que no és, ni molt menys, una proposta poc
treballada, que és rigorosa, perquè el que no hagués estat rigorós hauria
estat venir aquí a fer la gran demagògia o la gran carta als Reis, perquè no
és això, demanem dues coses molt concretes i a més ni les quantifiquem,
perquè vostès tinguin el marge suficient perquè dir-nos el que volen fer, que
no volen fer res, doncs ja està, així el poden comunicar als veïns i les veïnes
de Lloret de Mar. Nosaltres intentarem continuar fent tot el possible.
Per últim, intervé el Sr. Alcalde dient que no és que no es vulgui aprovar la
moció, sinó que ja es fa el que es demana. I de cap manera es pot aprovar,
sobretot quan es parla d’educació.
La filosofia de la moció és molt correcta, però ja s’està actuant en la mesura
de les nostres possibilitats.
Recorda que es va crear el Servei d’Ocupació Municipal (SOM) amb una
inversió al 50% de la Generalitat i l’Ajuntament, però a partir del 2008 ja el
manteniment és a càrrec de l’Ajuntament al 100%, recorda que està situat
a Can Saragossa i hi col.labora la Cambra de Comerç de Girona.
La Generalitat és cert que ja té el Servei d’Ocupació Català (SOC), però està
a Blanes.
El SOM té una important activitat organitzant cursos i taules rodones, i
aquesta mateixa setmana funcionarà la web.
Quant a l’Àrea de Promoció Econòmica, aquesta també té molt dinamisme i
treballen amb bona relació amb la Diputació.
Malgrat tot això, el creixement de l’atur és molt gran però suposa que tots

26

coincidim que és difícil que nosaltres puguem donar resposta.
Estem estructurant Serveis Socials, i tenim 11 tècnics en Benestar i Família.
Potser siguin insuficients i ens haurem de centrar en la gent de Lloret, però
ho estem fent.
Hem comprat uns terrenys per fer un nou sociosanitari, i això també té una
vessant social important. En aquests moments s’està treballant ja en un
estudi de possibilitats, però és evident que necessitem finançament extern.
Els avanços en educació són una realitat i hem de dir que la sintonia amb la
Conselleria d’Educació és molt bona. Va progressant el tema de l’escola
institut de Fenals.
De totes maneres, amb educació tenim una rèmora, que és un pagament
pendent de cobrament que està al voltant dels 450.000 €. Això fa quasi
multiplicar per 4 els 118.000 € dels que estem parlant. Però no solament és
això, sinó que l’Ajuntament va pagar 130.000 € per al trasllat de l’escola.
També es fa un cicle formatiu de cuina, i com que no es pot fer a l’institut
nosaltres paguem el lloguer, que suposa 26.000 € a l’any. Ara ens
ocuparem que el Pompeu Fabra tingui un gimnàs, i aquesta no és una
obligació de l’Ajuntament sinó d’Educació, però ho farem perquè es
necessita i l’AMPA ens ho demana.
Per tant, estem fent política social per a la gent que ho necessita i també
estem fent formació. Per aquestes raons, és pel que no podem votar a favor
la moció.
Estem d’acord amb la filosofia i també amb l’esperit, però ja ho estem
complint. Necessitem recursos econòmics per governar i el pressupost és el
full de ruta, i ja està aprovat. I amb ell estem segurs que podrem donar
resposta a aquestes qüestions. Entenem que en certs aspectes es fa més del
que fins i tot es pot. Confiem que la situació millori, però de totes maneres
haurem de ser molt curosos en el pressupost de 2010.
Sense més deliberació, i per 7 vots favorables dels regidors de PSC-PM,
ICV-EUIA i ERC, i 13 vots en contra dels regidors de CIU i PP, la moció és
rebutjada.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
No se n’ha presentat cap.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.

27

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 gener: núm. 1 de data 02/01/09 fins al núm. 115 de data
30/01/09.
Mes de febrer: núm. 116 de data 02/02/09 fins al núm. 229 de
data 27/02/09.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de gener: núm. 1 de data 07/01/09 fins al núm. 126 de data
28/01/09.
Mes de febrer: núm. 127 de data 02/02/09 fins al núm. 240 de
data 26/02/09.

• PRECS.
• PREGUNTES.
Prec presentat pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC:
“En data 25 de juny de 2008, el Govern de la Generalitat de
Catalunya va aprovar l’avantprojecte de llei de la millora
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
Iniciat el procés parlamentari, en sessió de data 22 d’octubre de
2008, tingué lloc, en el Parlament de Catalunya, el debat a la totalitat
del Projecte de Llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits
urbanístics. En data de quatre de març de dos mil nou, el dictamen de
la Comissió de Política Territorial, va ser sotmès a debat i votació en
sessió plenària del Parlament de Catalunya, essent que es va aprovar
la Llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
Com sigui que, als efectes de concórrer a la convocatòria pública dels
fons que es pressupostin per a finançar les millores, s’haurà de seguir
el procediment establert per el designat com article 20 del projecte de
llei, amb prèvia redacció per part dels serveis tècnics municipals, del
programa d’adequació, per vist en els designats com articles 12 i
següents del projecte de llei.
En tant que és una evidència que la vila de Lloret de Mar compta, dins
el seu àmbit territorial, amb múltiples urbanitzacions, quin estat
actual i manca d’infraestructures i serveis, s’ajusta plenament als
requisits del projecte de llei de millora d’urbanitzacions.
Davant el fet que tal situació no és única d’aquesta vila, sinó
generalitzada a tot Catalunya, fet pel que a la convocatòria
d’atorgament de fons públics, concorrerà un gran nombre de
municipis.
A fi i efectes de que Lloret de Mar pugui concórrer a tal convocatòria
de fons amb l’avantatge d’haver confeccionat una auditoria de les
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necessitats específiques de cada una de les urbanitzacions del
municipi, i per tant amb més possibilitats d’obtenir els fons que es
convoquin.
Preguem a l’equip de govern que,
Tenint presents els requisits establerts pels articles 12 i 13 del
projecte de Llei de millora d’urbanitzacions, i a fi de poder concórrer
de forma immediata i satisfactòria a la primera convocatòria per
adjudicació de fons en favor dels Ajuntaments; per part dels serveis
tècnics municipals es confeccioni una auditoria de les necessitats i
mancances de les urbanitzacions, que permeti la redacció del
programa d’adequació d’acord amb les prescripcions de la futura Llei
de millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.”
Contesta el Sr. Alcalde que el plec li sembla molt encertat, i confia que
Lloret sortirà beneficiat amb aquesta llei. En tot cas, tant el Sr. Valls com els
serveis tècnics, es posaran a treballar sobre el tema. Una vegada que es
tingui feta la feina tècnica, es treballarà per intentar que Lloret tregui el
màxim benefici.
El POUM ja va treballar en aquesta línia i, per tant, ja part de la feina està
feta. De fet, ja s’està treballant i col.laborant en les infraestructures i si
finalment s’aprova aquesta llei es recollirà el prec perquè es porti a terme.
Prec presentat per la Sra. Garcia, en representació del grup municipal de
PSC-PM:
En els últims temps els ciutadans cada cop estan més preparats per a
la utilització dels mitjans electrònics i de les noves tecnologies de la
informació i la comunicació, tant des del punt de vista professional
com personal. Ha ajudat el fet que les noves tecnologies cada cop
estan més esteses entre la població, se’n fomenta majorment el seu
ús i estan més a l’abast de la ciutadania.
Donat que l’Ajuntament de Lloret de Mar ja disposa dels mitjans
suficients per poder arribar a informar i comunicar mitjançant les
noves tecnologies de la informació (TIC).
Atès que aquesta mesura proposada en forma de prec significaria un
estalvi de l’excessiu ús de paper, per tant un estalvi ecològic de
consum d’aigua, de consum de fusta, de consum energètic i
d’emissions de CO2.
Atenent que les administracions públiques han de donar exemple.
El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés
Municipal formula el següent PREC:
Que l’Ajuntament de Lloret de Mar elabori la regulació necessària per
a que:
1.Les trameses de correspondència a les regidores i als regidors de
l’ajuntament de Lloret de Mar, com cartes, escrits, invitacions a actes,
publicacions, targetes i altres, es facin per mitjans electrònics i per
correu electrònic, amb l’objectiu d’estalviar paper, temps i recursos.
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2.Les trameses de correspondència a entitats, organitzacions i
associacions es facin per mitjans electrònics i per correu electrònic,
excepte a aquelles entitats que sol·licitin expressament que se’ls
remeti la documentació pertinent per un altre mitjà.
3.Els reculls de premsa diari siguin fets amb format digital.
Contesta el Sr. Riera que ja s’està treballant, i de fet s’utilitza sempre que
es pot paper reciclat, i les impressores estan predeterminades per treballar
a doble cara.
Des de fa temps s’està treballant en la gestió documental i hi ha una gran
part de la feina feta. Tots els expedients de l’Ajuntament estan
informatitzats i en bona part la seva gestió és electrònica.
També les actes ja es fan per via informàtica i a la Junta de Govern Local ja
no es fa l’enviament en paper als regidors.
Estem treballant per modificar els hàbits. En definitiva, estem treballant en
les tres propostes que vostè ens fa, i confia en poder assolir-les en un breu
espai de temps.
Prec presentat per la Sra. Garcia, en representació del grup municipal de
PSC-PM:
Alguns veïns de Fanals ens han fet arribar la situació de perillositat
pels vianants al carrer Ramon Casas. Aquest carrer és una artèria de
circulació molt important i té una amplada considerable. Al llarg del
carrer no hi ha cap impediment pels cotxes que circulen a tota
velocitat, només al final hi ha un pas de vianants.
A més, a una banda del carrer (al costat de l’Hotel Surf-Mar) hi ha
una vorera molt ampla, però a l’altre costat del carrer la vorera és
molt estreta i part d’ ella està ocupada per arbustos dels habitatges
de les plantes baixes (que ocupen espai de la via pública) i algunes
faroles. Això obliga als vianants a baixar a la calçada amb els riscos
que comporta.
Tot i que la solució d’aquest problema seria l’eixamplament de la
vorera estreta, entenem que una solució provisional que milloraria la
seguretat i la mobilitat dels vianants, és la col·locació d’un pas de
vianants a l’alçada del carrer Joaquim Mir i un altre a l’entrada del
carrer, al costat del carrer d’Isidre Nonell.
És per tot això, que formulo al ple el següent prec:
És possible la col·locació d’un pas de vianants a l’alçada del carrer
Joaquim Mir i un altre a l’entrada del carrer, al costat del carrer
d’Isidre Nonell? I si no ho és, hi ha raonaments tècnics que ho
impedeixin?
Contesta la Sra. de la Torre dient que no ens consta la perillositat del tram
del carrer al que es refereix el prec.
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També dir que no a tots els xamfrans dels carrers del nostre municipi s’hi
pinta un pas de vianants. El pas de vianants es pinta un cop estudiada la
zona pels tècnics, a fi de donar prioritat al vianant davant el pas de vehicles.
Es decideix pintar-los seguint uns criteris, com són que hi hagi un pas
continuat, fluït i habitual de vianants a fi de prioritzar el pas del vianant;
que s’observi un perill per al vianant; la sinistralitat de la zona.
A la zona que vostè es refereix no hi ha pintat cap pas de vianant, ja que
segons criteris tècnics la zona no ho requereix.
Així, també es té en compte que la majoria de vianants de la zona solen
creuar en direcció cap a la platja. No obstant, donada la seva petició,
procedirem a tornar estudiar la zona.
Prec presentat pel Sr. Austrich, en representació del grup municipal de PSCPM:
“Vistes les queixes de molts veïns i veïnes i constatat el mal estat, per
forats, aigua estancada, etc. que dificulten el pas de minusvàlids,
gent gran i mares amb cotxets.
El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés
Municipal formula el següent prec:
Arranjar amb urgència la vorera pública davant el núm. 32 de l’Avda.
de Vidreres cantonada Avda. Puig de Castellet.”
Contesta el Sr. Tibau que no coneix aquest tema, que ho miraran i que
intentaran solucionar-lo.
Prec presentat pel Sr. Austrich, en representació del grup municipal de PSCPM:
“Vistes les queixes de molts veïns i veïnes i constatat que la plaça
Ernest Adler i paral.lel amb c/ Oliva s’han col.locat contenidors
d’escombreries i selectiva que dificulten el pas de minusvàlids i si es
troben dues mares amb cotxets han de passar pel vial de vehicles, i si
han d’anar a la plaça la baixada és perillosa.
Donat que la distància entre contenidor i pilona és de 60 cm.
Donat que és un punt molt de pas de veïns i turistes.
El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés
Municipal formula el següent prec:
Es posin els contenidors a sobre el jardí a fi de tenir la longitud de pas
suficient i, en un futur no molt llunya, fer-los soterrats.”
Contesta el Sr. Riera que hi ha engegada una política d’implementar
contenidors, ja que segons el PROGREMIC per a l’any 2012 el 55% de la
recollida ha de ser orgànica (continua informant de la resta de les
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obligacions que es deriven d’aquest programa).
La política és de col.locar contenidors perquè són més barats i millor de
manipular, i no de posar-los soterrats pels problemes que aquests
ocasionen.
De totes maneres, es mirarà el tema per tractar de situar-lo de la millor
forma possible.
Prec presentat pel Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSCPM:
Donat que el passat dissabte dia 28 de febrer a la nit, tots els efectius
de la Policia Municipal i de Protecció Civil estaven amb l’arribada del
Ralli Costa Brava.
Donat que a les 3:00 de la matinada va haver més d’un avís de que hi
havia a l’avinguda Puig de Castellet un contenidor cremant.
Donat que la intervenció d’emergència de la Policia Municipal va ser
clau per a que no anés a més la situació, als que felicitem
públicament.
Donat que la intervenció d’emergència d’un efectiu de l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Lloret de Mar va ser clau per a que no
anés a més la situació, als que felicitem públicament.
Donat que la intervenció d’emergència dels cos de Bombers va ser
clau per a que no anés a més la situació, als que felicitem
públicament.
Donat que no és la primera vegada en qüestió de dues a tres
setmanes que succeeix el semblant al mateix lloc, dia i hores i no s’ha
fet una mesura preventiva del cas.
El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés
Municipal formula les següents preguntes:
Disposa el cos de la Policia Municipal del contingent necessari per
efectuar la seguretat d’esdeveniments i a la vegada oferir el servei de
seguretat, amb la qualitat que la Vila de Lloret de Mar mereix?
S’ha posat en contacte l’Ajuntament de Lloret de Mar amb les
persones damnificades pel foc, propietaris dels habitatges, propietaris
dels vehicles, motos i bicicletes per assessorar del que i com han de
fer amb les pèrdues, com s’ha fet amb altres damnificats darrerament
per altres qüestions?.
Contesta la Sra. de la Torre que segons la seva informació ha hagut dos dies
incidents en aquest lloc.
El dia 22/02/2009 entre les 4:07 i les 4:20 hores es va cremar un
contenidor que gràcies a la ràpida actuació de la policia local i dels bombers
no va causar danys ni a béns privats ni lesions a cap persona.
El dia 28/02/2009 i com bé vostè manifesta, es va actuar per a l’extinció de
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l’incendi que es va iniciar a l’Avda. Puig de Castellet n. 39, a resultes de la
crema d’un contenidor que es va estendre a motocicletes, bicicletes i a
menys grau a un vehicle, així com a la persiana d’una vivenda. Va ser clau
la immediata presència de bombers, policia local i Associació de Voluntaris
perquè ningú no prengués mal i no s’afectessin més béns privats dels citats.
Com vostè manifesta i jo li reitero, l’actuació d’aquests va ser ràpida i
immediata. Van ser presents a la zona durant més d’una hora i van evitar
que els veïns prenguessin mal i es malmetessin més béns.
I evidentment, la nostra Policia Local té el contingent necessari per cobrir
els múltiples esdeveniments del nostre municipi, que aquest equip de
govern potencia, i sense deixar d’efectuar tots i cadascun dels serveis que la
nostra vila precisa, i a mes, en aquests casos, també compten amb l’ajuda i
presència dels Mossos d’Esquadra en el que es necessita, tal i com els fets
demostren i pels que vostè felicita.
Per part de la Policia Local hi ja des del primer fet i fins la data d’avui, es
continua fent un seguiment de la zona a fi que aquests fets no es tornin a
produir, ni en aquesta zona ni en cap altra.
S’està investigant sobre els responsables d’aquests fets i la zona té una
vigilància de reforç, i especialment els caps de setmana, donat que en les
dues ocasions aquests fets es van produir en dissabte.
Per part de la Policia Local es va procedir a informar a tots els perjudicats de
les actuacions necessàries i els tràmits a seguir, a fi de reclamar els danys
causats a les seves propietats. I reitera que s’està fent un seguiment donat
que són causa, com bé ens consta de la investigació efectuada, d’actes
vandàlics.
Des d’aquí voldria dir a tots els lloretencs i lloretenques que si veuen
qualsevol acte o actuació que els sembli rara o estranya, que no dubtin en
trucar a la Policia Local, que es troba al servei de tots per tot allò que
necessitin, ja que quan més ràpid es tinguin notícies, l’actuació serà molt
més eficaç.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
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