ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 10/09
Dia: 28 de setembre de 2009
Sessió: ordinària
Horari: de 20 a 24:20 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
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
Excusen la seva inassistència, per causa justificada, els regidors:
Roma Codina Maseras
Joaquim Teixidor Planells
1. APROVACIO ACTES SESSIONS
28/07/2009).

ANTERIORS (20/07/2009

i

Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes de les sessions del dia 20
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i 27 de juliol d’enguany les quals, trobades conformes, són aprovades per
unanimitat dels reunits.
2.- DESPATX ALCALDIA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple:
•

22 de juliol: Assistència al pregó d’inici de Festa Major de Blanes.

•

23 de juliol: Assistència, juntament amb altres regidors, al dinar de
Festa Major organitzat pel casal del jubilat.

•

23 de juliol: Assistència delegada al regidor Sr. Ivan Tibau al
lliurament de premis del 26è campionat de Futbol Sala “Santa
Cristina”.

•

24 de juliol: Assistència, juntament amb els regidors i regidores de
la Corporació, als actes programats en motiu de la Festa Major de
Santa Cristina.

•

25 de juliol: Assistència delegada al regidor Sr. Ivan Tibau al
lliurament de premis del Campionat de Festa Major de Bitlles
Catalanes.

•

25 de juliol: Assistència, juntament amb altres regidors, a la
celebració del 25è aniversari del Casal del Jubilat.

•

26 de juliol: Assistència, juntament amb els regidors i regidores de
la Corporació, al Ball de Plaça programat pel Socio Sanitari, en motiu
de la Festa Major.

•

27 de juliol: Assistència, juntament amb la regidora Sra. M. Antònia
Batlle, a la inauguració de l’exposició “Sedentaris”, a la Sala de l’antic
Sindicat.

•

28 de juliol: Assistència, juntament amb tots els regidors i regidores
de la Corporació, al Ple extraordinari.

•

28 de juliol: Assistència, a la reunió de la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva, a l’Hospital Comarcal de Sant Jaume de Calella.

•

1 i 2 d’agost: Assistència delegada a la regidora Sra. Ester Olivé, a
la festa de Mont Lloret.

•

4 d’agost: Assistència, juntament amb els altres membres,
reunió de Direcció Operativa, a Lloret Turisme.
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•

7 d’agost: Assistència, juntament amb altres regidors i regidores, a
la inauguració del nou monòlit de la urbanització Pinares.

•

7 d’agost: Recepció dels esportistes Sr. Josep Lluís Blanco, Àngel
Mullera i Eva Árias, juntament amb el regidor d’esports Sr. Ivan
Tibau.

•

9 d’agost: Assistència delegada als regidors Sr. Ivan Tibau i Sr.
Ignasi Riera, al lliurament de premis del Campionat de Catalunya de
Llaguts, a Lloret de Mar.

•

15 i 16 d’agost: Assistència, a les regidores Sra. Laura Bertran i
Sra. Ester Olivé, a les festes dels barris del Molí, Mas Vilà i Can
Ribalaigua.

•

22 i 23 d’agost: Assistència delgada als regidors Sr. Josep Valls i la
regidora Sra. Ester Olivé, a la festa de Mas Romeu.

•

27 d’agost: Assistència delegada als regidors Sr. Ivan Tibau i Sra.
Ester Olivé, a la festa final del casal d’estiu municipal.

•

28 d’agost: Visita d’obres juntament amb la Consellera de Salut
Hble. Sra. Marina Geli, a les obres del nou CAP del Rieral.

•

28, 29 i 30 d’agost: Assistència delegada al regidor Sr. Francesc
Oliva i la regidora Sra. M. Antònia Batlle, a la festa del Barri de Fenals
i Santa Clotilde.

•

2 de setembre: Participació en programa Bon dia i Bona Hora de
Nova Ràdio Lloret.

•

11 de setembre: Assistència delegada als regidors Sr. Ivan Tibau i
Sr. Josep Valls, al lliurament de premis del 1r Torneig Femení
organitzat pel CF Lloret.

•

11 de setembre: Assistència, juntament amb altres regidors, als
actes programats en motiu de la Diada Nacional de Catalunya.

•

12 de setembre: Assistència als actes programats per celebrar la
commemoració del Centenari de la Costa Brava, amb l’assistència del
President de la Generalitat Molt Hble. Sr. José Montilla.

•

13 de setembre: Assistència, juntament amb altres regidors, a la
Festa Major de les Alegries.

•

15 de setembre: Assistència al Consell Comarcal de la Selva, al
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consell d’alcaldes.
•

17 de setembre: Reunió de treball amb els membres de l’entitat
excursionista Xino-Xano.

•

18 de setembre: Participació en el programa Bon Dia i Bona Hora,
de Nova Ràdio Lloret.

•

18 de setembre: Assistència a la reunió del Consorci de Benestar
Social de la Selva, juntament amb altres alcaldes i el president del
Consell Comarcal de la Selva, a la sala d’actes municipal.

•

18 de setembre: Assistència, juntament amb altres regidors, a la
presentació de la setmana de la Mobilitat i la setmana del Lloret
Natura, a la sala d’actes municipal.

•

20 de setembre: Assistència delegada al regidor Sr. Ignasi Riera, al
lliurament de premis del XIV concurs de pintura ràpida, a la sala de
l’antic Sindicat.

•

20 de setembre: Assistència a la presentació dels equips del Club de
Hoquei Lloret per la temporada 2009-2010, trofeu Dona Marinera al
pavelló municipal.

•

23 de setembre: Visita pel seguiment de les obres del nou Teatre de
Lloret i l’edifici del Sociocultural, a Lloret de Mar.

•

25 de setembre: Acte de signatura del contracte programa entre el
Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’Ajuntament de Lloret de
Mar, a la sala d’actes municipal.

•

25 de setembre: Assistència, juntament amb el regidor Sr. Romà
Codina, a la Missa dels Sants Metges a l’hospital Sociosanitari.

•

26 de setembre: Assistència al dinar ofert per l’Obreria de Santa
Cristina.

•

27 de setembre: Participació, delegada en el regidor Ignasi Riera i la
regidora Ester Olivé, a la marxa de les platges organitzada pel XinoXano.

•

28 de setembre: Assistència a la celebració del Dia Mundial del
Turisme, organitzat per la Federació d’Hostaleria de les Comarques de
Girona, a Masarac.

3. RATIFICACIÓ
SUBVENCIÓ.

DECRET

D’ALCALDIA
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DE

SOLLICITUD

DE

Pren la paraula el Sr. Alcalde, donant lectura íntegra del Decret.
Intervé el Sr. Coloma dient que ja estan d’acord en sol.licitar la subvenció,
si bé no estan d’acord en l’actuació n. 4, és a dir, les boies per fondeig
d’embarcacions dels centres d’immersió. Es estrany que es demani
subvenció per una activitat que a fi i al cap és privada, i pensa que aquests
diners es podrien utilitzar per altres actuacions que segurament serien més
profitoses.
Pren la paraula la Sra. Garcia dient que el grup municipal PSC estan a favor
d’accedir a qualsevol subvenció que impliqui la millora en les
infraestructures de Lloret de Mar i en la qualitat de vida dels lloretencs.
Estan a favor de realitzar les accions necessàries amb la finalitat de
desestacionalitzar i millorar el nostre target turístic.
Entenem que després de la qualificació turística de Vila Esportiva, aquest
Ajuntament estigui treballant per obtenir la de destinació de Turisme
Familiar. En aquesta mateixa línia de treball, aprofitem per agrair als
empresaris del sector turístic, comerciants, d’oci i restauració, i tots els
sectors implicats, els esforços que estan realitzant per millorar i adequar les
seves instal.lacions per fer possible un Lloret encara millor.
En aquest cas, es tracta d’una subvenció de la Generalitat de Catalunya per
un import de 176.596,70 €, xifra que, sense cap dubte, és un important
incentiu per ajudar a aquest municipi a expandir-nos cap a d’altres perfils
turístics.
Contesta el Sr. Alcalde que l’actuació 4 té dues vessants: reduir el nombre
de boies perquè amb una sola es dóna cabuda a totes les empreses del
sector, i això fa que cadascun no hagi de posar la seva; per altra banda,
s’està afavorint una activitat esportiva que és bona per al nostre turisme.
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que continuen pensant que aquesta
actuació n. 4 no és escaient, per la qual cosa no estan d’acord, i pensen,
com han dit abans, que hi ha altres activitats que es podrien subvencionar
amb aquests diners.
Pren la paraula el Sr. Ontañón dient que aquestes boies es posen per una
activitat que té un atractiu turístic important, ell diria que molt important. A
més, es posen fora de la zona de bany i tampoc poden estar en els canals.
Per tant, constitueixen un element imprescindible de seguretat per a la
pràctica d’aquest esport, i creu que és bo que aquestes boies serveixin per
totes les empreses en un lloc consensuat per totes.
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Sense més deliberació, i per 18 vots favorables dels regidors presents de
CIU, PP, PSC-PM i ICV-EUIA, i 1 abstenció del regidor d’ERC, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
Per Decret d’Alcaldia es va adoptar, per raons d'urgència, un acord de
competència del Ple i que, com a conseqüència, cal la seva ratificació
per aquest. El citat Decret és el següent:
DECRET D’ALCALDIA 380/2009
REF. EXP.: 10602009000039
REF. DECRET: DA- 08/04/2009 -SERVEIS JURÍDICS (UNITAT JURIDICA)

Vista l’ORDRE IUE/91/2009, de 4 de març, sobre la convocatòria per
concedir incentius en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic.
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar vol presentar-se a aquesta
convocatòria amb els següents projectes:
•

Posada en valor elements turisme actiu, cultural, gastronòmic, de
natura i salut:
- Actuació 1: Adequació del recurs principal als requisits de la
DTF.
- Actuació 2: Creació parc de salut Passapera
- Actuació 3: Instal.lació parc infantil a la platja de Lloret i a
la de canyelles
- Actuació 4: Boies fondeig per embarcacions dels centres
d’immersió

•

Millora d’accessos i senyalització de nous productes turístics:
- Millora dels accessos adaptats a la platja de Lloret de Mar.

RESOLC:
PRIMER.- Sollicitar a la Generalitat de Catalunya una subvenció per
incentius en l’àmbit del Pla de desenvolupament turístic de
176.596,70 €.
SEGON.- Ratificar aquest acord en la primera sessió de Ple Municipal
que se celebri.
Així ho mana i signa l’alcalde accidental, Sr. Roma Codina i Maseras i
jo, el Secretari accidental, Sr. David Reixach i Saura, en dono fe.
4. ADHESIÓ AL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ORGANISME AUTÒNOM
DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA - DIPSALUT.
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Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera que dóna
lectura, primerament, a la part expositiva de la proposta.
Continua dient que el catàleg té 3 tipologies de programes. Els programes
amb cost econòmic, els programes d’actuació directa, i els programes de
suport econòmic. Per poder accedir a aquesta oferta de serveis, els
ajuntaments han d’acceptar les condicions següents: designar un
interlocutor principal amb el Dipsalut i acceptar l’assignació d’un agent
municipal de salut pública; també participar en la redacció del Pla Municipal
de Salut Pública, aprovar-lo i executar les seves actuacions.
Finalitza donant lectura a la part dispositiva de la proposta.
Intervé el Sr. Garcia dient que dues de les actuacions previstes en aquest
programa ja estan tancades i, per tant, no ens podem aprofitar, i pregunta
si això no és per desídia nostra.
Pren la paraula el Sr. Amaya dient que el que avui acordem al Ple és
l’adhesió al Catàleg de Serveis de l’Organisme Autònom de Salut Pública de
la Diputació de Girona – DIPSALUT. Si li permeten, farà una mica més
extensiu aquest catàleg i per a què serveix.
Farem primer una definició del que és Salut Pública, la salut pública fa
referència a les condicions que influeixen en la salut d’una població i, per
tant, és la única àrea sanitària que no s’adreça a l’atenció de la salut
individual sinó de la collectiva. El seu treball no consisteix en guarir o tenir
cura de les persones afectades per una malaltia concreta , sinó en prevenir
els riscos que afecten la salut del conjunt de la població i promocionar hàbits
de vida saludables. Per aquest motiu, la salut pública és una disciplina que
històricament ha estat impulsada per les institucions públiques.
Com és lògic, les polítiques de salut pública tenen una perspectiva
integradora perquè, a més de qüestions estrictament sanitàries han de
contemplar forçosament aspectes econòmics, socials i fins i tot urbanístics.
Per exemple, sense xarxes d’aigua potable o de clavegueram, la
vulnerabilitat de la població davant d’epidèmies és enorme. Com també ho
és, en el nostre entorn, no disposar d’informació acurada i dels mecanismes
de control necessaris per detectar i intervenir en casos de malalties
infeccioses com la grip o la Legionella, prevenció que són, per llei,
obligacions municipals.
Veiem doncs que la salut pública no pot ser definida com un tema de medi
ambient, sinó que també toca temes urbanístics, com de benestar social,
com d’esports. Per tant la Salut Pública és una àrea que englobaria tota una
sèrie de regidories de l’actual organització d’aquest Ajuntament, una àrea
de polítiques transversals.
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Eliminado: ¶
¶

Dipsalut és l’organisme autònom de la Diputació de Girona responsable de
prestar serveis d’assistència tècnica als municipis de la demarcació en
l’àmbit de la salut pública i la millora de la qualitat de vida dels seus
ciutadans. El seu President és en Josep Marigó, guanyador de les eleccions
municipals i cap de l’oposició del PSC a Blanes.

Con formato: Fuente: Sin
Negrita

Aquest projecte socialista ha desenvolupat aquest catàleg que ens
permetrà, per una banda, disposar dels serveis en dos grans blocs:
•
•

Protecció de la Salut
Polítiques i Promoció de la Salut

A Lloret de Mar, essent una vila de més de 25.000 habitants, el cost
d’aquest servei serà del 50%, l’altra 50% estarà assumit pel Dipsalut. Per
altra banda, aquesta adhesió permetrà la redacció del Pla Municipal de Salut
Pública, finançat pel Dipsalut.

Con formato: Fuente: Sin
Negrita
Con formato: Numeración y
viñetas
Con formato: Fuente: Sin
Negrita

I com a punt definitiu, amb el catàleg, es desplegarà la Xarxa d’Agents de
Salut Pública, que la incidència serà en major benefici a les poblacions
petites, a Lloret de Mar tindríem un agent unes hores, un o dos dies a la
setmana, i donada la importància que ha de tenir la Salut Pública, el que
demanem a aquest govern és que es faci realitat la Regidoria de Salut
Pública, a la vegada de tenir una mínima estructura, es a dir, un tècnic i un
administratiu, per atendre millor totes les activitats de campanyes
informatives.
Com poden veure, des del PSC atenem les necessitats del municipalisme,
directament vetllant per la qualitat de vida dels i les ciutadanes.
No entenem perquè es nomena una tècnica de medi ambient, quan es
tracta d’un tema transversal. Es per això que demana que es creï una
regidoria de salut pública.
Contesta el Sr. Riera que aquesta adhesió s’ha fet quan s’ha pogut, i és per
això que es va passar per urgència a la Comissió Informativa.
No és per un temps concret, sinó que és una actuació de futur i, per tant,
podem gaudir en totes les activitats properes. En cap cas ha hagut desídia.
Quant a la intervenció del PSC, hem de dir que es demanava a l’Ajuntament
que s’anomenés solament a un regidor i solament a un tècnic, i s’ha cregut
que les persones nomenades eren les més adients.
Els temes dels que es tracten són tan de medi ambient com de salut, i el
regidor d’aquesta última àrea és el Sr. Codina. El que es fa és nomenar un
interlocutor en la Diputació, donat que es tracta d’activitats transversals.
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Eliminado: ¶
****copiar¶
¶
¶

Respecte al comentari que ha fet sobre el Sr. Marigó, recordar-li que el Sr.
Mas va guanyar a Catalunya i que no és el president.
De nou, pren la paraula el Sr. Garcia dient que hem de reconèixer que s’han
equivocat i que hem perdut una subvenció.
Novament, intervé el Sr. Amaya dient que s’han tingut reunions en la
Diputació en relació a aquest tema i que les dades per l’adhesió eren entre
juliol i octubre, per tant, ho estem fent dins termini. Ara el que cal és fer el
Pla.
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que segurament les subvencions a les
que es refereix el Sr. Garcia són les que es van fer amb motiu dels
temporals de Sant Esteve, en els que la nostra població, en relació a altres,
no va ser molt perjudicada.
De totes maneres, hi ha moltes partides per desenvolupar. S’alegra que el
Sr. Marigó hagi engegat un projecte de futur com és aquest.
Creu que s’ha d’esperar a nomenar un regidor de salut pública, donat que
s’està en tràmit per transferir als municipis competències en sanitat, i creu
que s’ha d’esperar a què es desenvolupi aquest nou marc per fer una
actuació d’aquesta mena. Quan aquest tema estigui aclarit i també el seu
finançament, potser es podrà donar un pas endavant.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
L’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona –
Dipsalut realitza funcions d’assistència i cooperació als municipis de la
demarcació, en relació a totes les competències que en matèria de
salut pública tinguin atribuïdes per la legislació de règim local i
sectorial vigent, en el marc de la protecció, la promoció i la prevenció.
En aquest sentit, el Catàleg de Serveis de Dipsalut és l’eina que
permet concretar els serveis als municipis mitjançant diferents línies
d’actuació que conformen les àrees d’activitat de l’Organisme.
L’adhesió al Catàleg de Serveis permet l’accés als diferents
programes específics que donen cobertura a les competències
municipals en salut pública i a les polítiques de promoció de la salut
adreçades a col.lectius de risc.
L’adhesió és el requisit necessari per poder accedir als serveis que
Dipsalut ofereix als municipis, requisit que, d’altra banda, no
comporta cap tipus de cost econòmic. Cadascun dels programes
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d’actuació contemplats en el Catàleg de Serveis té, no obstant,
condicions específiques per a la prestació dels diferents serveis que
engloba l’esmentat Catàleg. Així doncs, per accedir als diferents
programes d’actuació, el municipi haurà de complir les condicions
concretes de cadascun d’ells.
Per tal de millorar l’aplicació de la normativa en matèria de salut
pública, i vetllar així pel benestar dels seus ciutadans, l’Ajuntament de
Lloret de Mar, vista la iniciativa plantejada per Dipsalut, té la voluntat
d’adherir-se al Catàleg de Serveis de Dipsalut per accedir a la
prestació dels serveis que s’hi contemplen mitjançant cadascun dels
diferents programes d’actuació.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER.- ADHERIR-SE al Catàleg de serveis de l’Organisme autònom
de salut pública de la Diputació de Girona – Dipsalut i ACCEPTAR les
seves condicions d’adhesió, amb els drets i obligacions esmentats en
els mateixos i que consten a l’expedient.
SEGON.- NOMENAR al Sr. Ignasi Riera i Garriga (Regidor de Medi
Ambient) i al Sra. Anna Aulet i Corney (Tècnica de Medi Ambient)
com a interlocutors amb l’Organisme autònom de salut pública de la
Diputació de Girona – Dipsalut.
TERCER.- FACULTAR l’Il.lm. Sr. Xavier Crespo i Llobet, alcalde, per
subscriure els documents necessaris per l’efectivitat dels acords.
QUART.- COMUNICAR l’adopció d’aquest acord a l’Organisme
autònom de salut pública de la Diputació de Girona – Dipsalut per al
seu coneixement i efectes.
5.APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL 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 I CORRECCIÓ D’ERRORS
MATERIALS.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que aquest tema
és la quarta vegada que passa per aquest Plenari i que, per tant, la
discussió ja està feta, per la qual cosa s’estalviarà explicar-ho de nou.
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Avui, del que es tracta és de l’aprovació del text refós en compliment del
que ens ha demanat la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data
17 de juny d’enguany, en el que fa l’aprovació definitiva supeditada a
aquest text refós. Recorda que aquest projecte de modificació es va aprovar
inicialment per aquest Ple en data 3 d’abril de 2009, i en data 20 d’agost de
2009 els nostres serveis tècnics han redactat el text refós que avui
presentem a aprovació.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
FETS:
1.- En sessió de data 3 d’ abril de 2009, el Ple de la Corporació
acordà:
Primer.- Aprovar provisionalment 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, que ha estat redactada pels Serveis
Tècnics Municipals essent d’iniciativa municipal.
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per
triplicat exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona als efectes de la seva aprovació definitiva, si s’escau.
2.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 17 de
juny de 2009, va acordar aprovar definitivament la modificació del Pla
d’ordenació Urbanística Municipal 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 i correcció d’errors materials, supeditant-ne la
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat i consegüent executivitat
a la presentació d’un text refós, que es presentarà per duplicat,
verificat per l’òrgan que va atorgat l’aprovació provisional de
l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions
que assenyala la resolució.
3.- En data 20 d’agost de 2009, els Serveis Tècnics Municipals
redacten el Text Refós de la 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 i correcció d’errors materials per donar
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compliment a les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, amb la incorporació al Text Refós, com annex
a la Memòria, del document anomenat Redacció definitiva dels
articles corregits i dels articles modificats segons text refós.
FONAMENTS DE DRET:
I.- S’apliquen a aquest expedient els art. 8 i 83 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme; art 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme; i l’art. 52 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals
i Turisme, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el Text Refós del Projecte de Modificació Puntual del
Pla d’ordenació Urbanística Municipal 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 i correcció d’errors materials,
que dona compliment a les prescripcions de l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona de 17 de juny de 2009, redactat
pels Serveis Tècnics Municipals.
Segon.- Remetre còpia del projecte, degudament diligenciada, per
duplicat exemplar, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als
efectes de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva de la
Modificació Puntual del POUM.
6. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL DEL
SECTOR PPU 3 SANT QUIRZE.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls, el qual
dóna lectura íntegra a la proposta.
Intervé el Sr. Coloma dient que aquest Pla Parcial redueix molt
significativament l’edificació que es podia fer amb anterioritat en aquest
indret.
Vol recordar que el seu grup va col.laborar donant suport perquè aquest Pla
parcial tingués una zona d’equipament comercial en el pla territorial
corresponent.

12

Fruit d’aquestes característiques comentades, considera que aquest pla
parcial generarà una zona econòmica de futur per a Lloret i, per tant,
votaran a favor per considerar que és un bon pla parcial i una aposta de
futur per a la nostra població.
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que aquest pla parcial del sector de St.
Quirze que avui es porta al Ple per la seva aprovació definitiva, nosaltres el
considerem un bon pla urbanísticament parlant. Sobretot tenint en compte
el que havia de ser i el que és. I votarem afirmativament, i només faré un
comentari i una pregunta.
El comentari és que no ens sembla ètic que l’arquitecte redactor del POUM
sigui el mateix que ha redactat aquest estudi per aquesta empresa, perquè
podria semblar que aquest arquitecte en redactar el POUM els hi podria
haver fet a mida.
I la pregunta és: Per què no s’especifica la reserva mínima d’aparcaments
així com tampoc la cessió del 10% d’aprofitament a l’Ajuntament?.
Seguidament, intervé el Sr. Elorza dient que ja estan d’acord en el pla
parcial però que tenen dubte sobre la idoneïtat d’aprovar-ho definitivament
abans que es compleixin els condicionaments que apareixen al punt 1r. de
l’acord i que han estat sol.licitats pels Serveis Territorials d’Urbanisme de
Girona. Pensen que seria molt més segur jurídicament esperar que es
compleixin els condicionaments.
Contesta el Sr. Valls que, com tothom ha reconegut, estem davant un bon
pla parcial. Recorda que, històricament, en aquest indret anaven 36 blocs
amb 900 vivendes.
S’ha reconduït baixant la densitat, quedant únicament 128 vivendes de les
quals 86 són de renda lliure; 14 de rendes concertades i 28 de protecció
oficial.
S’ha fet un gran esforç en aquest pla per millorar el que havia previst
anteriorment. Així, hi ha 132 m2 de pàrquing, 12.500 m2 d’edificació, i
31.500 d’altres usos (comercial), i una reserva d’equipament escolar de més
de 10.000 m2.
Per la seva situació, aquest indret és un lloc estratègic per fer ciutat, i hem
d’agrair a l’empresa que en aquests moments econòmics vulguin tirar-ho
endavant.
Pel que fa al que ha comentat el Sr. Garcia sobre l’arquitecte, és l’empresa
privada qui l’ha contractat i, per tant, és responsabilitat del promotor. De
totes maneres, creu que les raons són de practicitat i no tant d’ètica.
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Respecte al 10% d’aprofitament mig, aquest anirà quan es faci el projecte
de reparcel.lació. En aquest moment procedimental no toca.
Contestant al que ha dit el Sr. Elorza, hi ha una qüestió registral a resoldre i
s’hauria d’aprovar abans de final d’any perquè no pugui variar-se el Pla
Territorial d’Equipaments Comercials. Entenem que tots hem d’estar
interessats que aquest pla tiri endavant.
Intervé, novament, el Sr. Coloma preguntant si el nou ajuntament anirà en
aquesta zona.
De nou, pren la paraula el Sr. Garcia dient que el tema de l’arquitecte i
l’ètica o no de la seva contractació depèn de cada punt de vista. De totes
maneres, com ja han dit, consideren que aquest és un bon pla parcial i
votaran a favor, si bé ja vol deixar clar que vindran altres que no podran
votar-los a favor.
També intervé de nou el Sr. Elorza, dient que dóna per bones les
explicacions del Sr. Valls quant a què es faci ara l’aprovació definitiva i, per
tant, per la seva part, el tema queda clar.
Novament, contesta el Sr. Valls que el més important d’aquest pla parcial és
que la densitat és de menys de 7 vivendes per Ha i que això fa que en el
seu conjunt el resultat sigui molt satisfactori.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que amb aquest pla i gràcies
a la baixa densitat, creu que estem fent un urbanisme sostenible i que
també creu encertada la solució adoptada d’elegir entre alçades i ocupació
de territori.
Creu que els promotors han fet un esforç i que finalment sortirà bé.
Creu que aquesta forma de fer ciutat és important, i és per això que aquest
pla s’ha d’aprovar. Ordenarà l’entrada de la nostra població per Vidreres, i hi
haurà un reequipament per a la ciutat, donat que l’Ajuntament disposarà de
metres quadrats per a ús públic. També ajudarà a ordenar els vials.
Gràcies al consens polític, s’ha pogut canviar el que havia previst en aquest
indret amb antelació en el pla general anterior. Sortim beneficiats tots,
també el Barri de Puigventós i, sobretot, Lloret i la seva mobilitat en el seu
conjunt.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
FETS:
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1.- En sessió de data 1 d’agost de 2008, la Junta de Govern Local
acordà:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte del Pla Parcial del sector
PPU 3 Sant Quirze, amb la incorporació de l’Estudi d’Avaluació de la
Mobilitat Generada, tot plegat d’iniciativa de la mercantil NOVA
LLORET, SA. i redactat per ESTANISLAU ROCA, ARQUITECTE &
ASSOCIATS, amb visat núm. 2008401164 i data 27/03/2008 del
Collegi d’Arquitectes de Catalunya, condicionat al compliment de
les següents prescripcions:
1er.- Rectificar el paràmetre de l’ocupació màxima en planta
baixa de la UP8, en l’article 40.(Pag.119) sobre regulació de la
zona de la unitat de promoció.
2on.- Caldrà justificar en la UP1,UP2 i UP3, la diferència del valor
de l’alçada reguladora màxima per a aquestes unitats respecte
les alçades establertes pel POUM en l’article 83 pel mateix
nombre de plantes.
3er.- Caldrà que la qualificació de vialitat 1.1 no inclogui els
accessos a les propietats privades en la UP1 donant lloc a culs
de sac. (Plànol 7 qualificació).
4rt.- Caldrà rectificar l’article 32 de les normes reguladores en la
pagina 111 de la memòria sobre Ajustament de gàlibs requerint
un PMU i no un PE per efectuar dit ajustament.
Segon.- Demanar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en els termes previstos a l’art. 85.1 del TRLU. i altres
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials,
segons l’art. 83.5 del TRLU.
Tercer.- Sotmetre-ho a informe dels diferents departaments i
organismes que hi intervenen, en concret del Departament de
Cultura en relació a les àrees d’expectativa arqueològica A2, A14 i
en relació a l’Ermita de Sant Quirze, del Departament de Medi
Ambient, de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, de la
Direcció General de Carreteres i del Departament de Comerç.
Quart.- Sotmetre l' expedient a informació pública pel termini d'
un mes amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial
de la província, diari d’àmbit gironí, web municipal i Tauler d'
Anuncis de la Corporació, així com notificar-ho als interessats.
2.- L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini d’un mes
amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província
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núm. 173, de data 8 de setembre de 2008, el Punt Diari de data 28
d’agost de 2008, Tauler d'Anuncis de la Corporació i Web Municipal.
Durant aital termini s’han presentat les allegacions que es relacionen:
• RGE E2008016799 de data 07/10/2008 de l’entitat Quirze, SA.
• RGE E2008016859 de data 08/10/2008 d’en Danasceno Gómez
Cáceres
3.- En data 2 de juny de 2009 (RGE 9374), na Francesca DALMAU i
COLOMER, en representació de la societat NOVA LLORET, SA, presenta el
Text Refós del Pla Parcial del sector PPU3 Sant Quirze, redactat per
Estanislau Roca & Associats, que incorpora les prescripcions enumerades
en l’acord d’aprovació inicial i dels diferents informes sectorials emesos
en relació a aquest projecte, i en sollicita la seva aprovació definitiva.
4.- En data 17 d’agost de 2009, els Serveis Tècnics Municipal han emès
informe favorable amb prescripcions.
FONAMENTS DE DRET:
I.- L’art 266 de les NN.UU. del POUM de Lloret de Mar.
II.- S’apliquen a aquest expedient els articles 65 a 66, 71 i ss., 79, 83 a
90, i 96 a 97 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat pel Decret Llei
1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística (en
endavant TRLU) l’articles 79 a 89 i 110 del Decret 305/2006 pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
III.- D’acord amb l’art. 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, l‘òrgan competent per a la present aprovació definitiva és el
Ple de l’Ajuntament.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals i
Turisme, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament el Text Refós del Pla Parcial del PPU3
Sant Quirze, promogut per la societat NOVA LLORET, SA i redactat per
Estanislau Roca & Associats, SL., amb visat núm. 2008401164 i data
27/03/2008 del Collegi d’Arquitectes de Catalunya, una vegada
incorporades les prescripcions contingudes en l’acord d’aprovació inicial i
dels diferents informes sectorials emesos, supeditant-ne la seva eficàcia,
i consegüentment la tramesa als Serveis Territorials d’ Urbanisme de
Girona i la publicació al BOP, al compliment dels condicionants
enumerats en l’ informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 17
d’agost de 2009, consistents en:

16

•

Caldrà dipositar a la Tresoreria Municipal el 12% del pressupost
d’urbanització en concepte de garantia establerta per l’article 101
del DL 1/2005.

•

A l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització segons estableix
l’art 87.8 del DL 1/2005 que haurà d’ incorporar les prescripcions
contingudes en l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua
en data 27 d’abril de 2009 i en l’informe emès per la Direcció
General de Carreteres en data 8 de maig de 2009, que consten en
l’expedient administratiu com a annex de l’informe dels Serveis
Tècnics Municipals de data 17 d’agost de 2009.

•

Al compliment de la prescripció núm. 4 de l’informe emès per
l’Agència Catalana de l’Aigua en data 27 d’abril de 2009 en relació
a la prèvia formalització del conveni amb l’ Agència Catalana de l’
Aigua, en base a l’ esborrany que acompanya a l’ esmentat
informe.

•

A la formalització del conveni de permuta previst en el pacte
segon del conveni urbanístic signat en data 24 de maig de 2006
entre la societat NOVA LLORET SA i MONJORA SA.

Segon.- Desestimar les allegacions presentades durant el termini
d’exposició pública en base a l’ informe dels Serveis Tècnics Municipals
de data 17 d’agost de 2009.
Tercer.- Trametre als Serveis Territorials d’ Urbanisme de Girona la
documentació tècnica i administrativa completa, d’acord amb el que
preveuen els art. 86 i 101.5 del DL 1/2005, als efectes d’ informació,
coordinació i arxivament, com a condició prèvia a la publicació del
present acord, una vegada s’hagi donat compliment íntegre a les
prescripcions esmentades en el punt primer del present acord.
Quart.- Disposar la publicació d’aquest acord i de la normativa
urbanística d’aquest planejament derivat al Butlletí Oficial de la província,
una vegada s’hagi donat compliment íntegre a les prescripcions
esmentades en el punt primer del present acord.
Cinquè.- Notificar la present resolució a Nova Lloret, SA com a promotor
d’aquest planejament derivat, a tots els propietaris inclosos dins l’àmbit,
als interessats que hagin presentat allegacions durant el període
d’informació pública i a l’equip redactor.
7. CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA DE PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS DE LA LLEI DE REGULARITZACIÓ I MILLORA
D’URBANITZACIONS AMB DÈFICITS URBANÍSTICS.
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D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Valls, que dóna lectura
íntegra a la proposta, dient que s’ha passat a aprovació perquè el termini
per demanar aquesta subvenció finalitza el 9 d’octubre d’enguany.
Intervé el Sr. Coloma dient que aquesta era una llei molt esperada però de
la que nosaltres esperàvem molt més. Serà difícil que solucioni els múltiples
problemes de les urbanitzacions, sobretot a Lloret. De totes maneres, en
aquelles que no han estat recepcionades es poden beneficiar donat que se
subvenciona la realització de projectes i la direcció tècnica.
De totes maneres, hem de ser clars, aquesta llei no arreglarà tots els
dèficits de les urbanitzacions. L’Ajuntament de Lloret de Mar fa temps que
treballa ja en les urbanitzacions, però amb el finançament del que gaudim
és difícil fer molt més.
Els problemes venen, sobretot, de les urbanitzacions realitzades els anys 50
sense cap permís ni previsió. Hem de ser clars, unes urbanitzacions han fet
els deures, ho han fet bé, en canvi d’altres ho han fet molt malament.
Es un tema complicat, que s’haurà d’intentar solucionar. Ja hem vist les
manifestacions que han hagut aquest estiu, i tots som coneixedors dels
dèficits que tenen moltes d’elles. De totes maneres, és un tema que no se
solucionarà en dos dies, i que pot ajudar a alguns, a aquells que ho vulguin
fer bé. També hem de tenir en compte que no tots els residents viuen tot
l’any.
Confia que hagi més ajudes, mentrestant aquesta llei suposa un pas
endavant, però quedarà molt per fer.
Entre tots hem d’intentar anar millorant, però tenim en compte que tenim
drets i deures. S’haurà de posar tots els temes sobre la taula perquè així es
pugui elegir aquells que es puguin anar arranjant.
Finalitza dient que confia que hagi més subvencions en el futur.
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que aquesta és una llei que aporta no
solament bones intencions, sinó també solucions per acabar amb la
precarietat que pateixen moltes urbanitzacions i que, apart del fons de 9
900.000€ que divideix en tres anys, també ofereix línies d’ajuts per
Ajuntaments i parcellistes amb préstecs de l’Institut Català del Sòl
(INCASOL), així com també un servei tècnic de suport o oficina municipal de
gestió i millora de la urbanització. És, en definitiva, una bona llei.
Suposem que són conscients que el termini de presentació de sollicituds
finalitza el 9 d’octubre, o sigui, d’aquí a pocs dies, i, tenint en compte que
l’ordre es va publicar al DOGC el 30 de juliol, m’agradaria saber quins
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projectes tenen previst redactar, dels quals m’agradaria que em facilitessin
una còpia.
Intervé, seguidament, el Sr. Passarell dient que com no pot ser d’altra
forma, nosaltres votarem a favor de concórrer a les subvencions de la Llei
de Millores de les Urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
Però hem d’assenyalar que el principal motiu que va portar al nostre partit
abstenir-se en la votació de la Llei al Parlament de Catalunya. La raó va ser
que aspiraven a què les subvencions de la Generalitat poguessin ser molt
més altes de les que finalment han estat, que no arriben ni al 5% del cost
total de les obres d’urbanització a realitzar.
Cal dir que l’únic que se subvenciona amb la present convocatòria és la
redacció de projectes i un servei tècnic de suport, i en cap cas no se
subvencionen les obres a realitzar. A més, els potencials beneficiaris són un
tipus de municipis molt diferent al nostre, és a dir, d’uns 1000 habitants,
més parcel.les en urbanitzacions que vivendes en nucli urbà, que limitin
amb espais protegits; en definitiva, que no és el cas de Lloret.
Per altra banda, el pressupost per aquests ajuts són únicament de
3.300.000 € per any durant 3 anys, per totes les urbanitzacions de
Catalunya.
Tot i que l’ajuda difícilment podrà beneficiar al nostre municipi, votarem a
favor, amb l’esperança que pugui arribar alguna ajuda de la Generalitat per
alguna de les nostres 35 urbanitzacions.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Amaya dient que és una bona llei i que és
un pas endavant. La finalitat és bona, ja que el que pretén és la
regularització d’aquelles urbanitzacions que no ho estan. Va en benefici dels
veïns d’aquestes.
Sol.licita còpia dels projectes que es volen presentar.
Contesta el Sr. Valls que la llei ja és positiva, però clarament insuficient. No
compleix amb les expectatives que s’havien creat. Si que és un pas
endavant, però massa petit. Desgraciadament, nosaltres poc podrem
demanar.
L’Ajuntament de Lloret de Mar porta anys invertint en les urbanitzacions,
des de l’any 2005 més de 11 milions d’euros.
Qui ha de pagar són els veïns, i per això es fan préstecs tous. Donades les
condicions que es demanen i que ha citat el Sr. Passarell, potser no ens
deixaran concursar. El que també hem de dir és que segons com a vegades
sembla que es penalitza els que han fet les coses bé.
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De totes maneres, benvingut sigui qualsevol cosa que arribi, encara no hi ha
projectes però el criteri seria fer projectes d’adequació en llocs que
poguessin complir les condicions demanades, com seria Serra Brava i La
Riviera.
Torna a intervenir el Sr. Passarell dient que les condicions establertes per la
llei són molt gravoses i que les subvencions s’han de tornar. Creu que
donades les condicions que ens demanen i que abans ha sol.licitat, serà
molt difícil que Lloret es pugui beneficiar i que pensa que aquesta Llei no
ajuda gaire als parcel.listes.
De nou, pren la paraula el Sr. Amaya dient al Sr. Passarell que, com a bon
lletrat que és, suposa que es mira les lleis, i en ella es diu molt clar a l’art.
22 del Cap. V, que:
“1. La Generalitat, per mitjà del departament competent en matèria
d’urbanisme, pot establir una línia d’ajuts per al pagament de les
quotes d’urbanització als titulars de parcelles situades en
urbanitzacions que es regularitzin d’acord amb el que estableix
aquesta llei i que compleixin els requisits següents:
a) Tenir més de seixanta-cinc anys, formar part d’una unitat
familiar monoparental o d’una família nombrosa, o trobar-se en
situació de dependència.
b) Tenir el domicili habitual a la parcella objecte de la liquidació
de la quota d’urbanització i no disposar de cap altre habitatge
en propietat.
c) Tenir uns ingressos familiars ponderats que no superin els que
estableix la convocatòria.
2. Els ajuts consisteixen en préstecs subvencionats per a pagar les
quotes d’urbanització, que poden ésser garantits per mitjà de la
constitució d’un cens emfitèutic sobre la parcella afectada."

Con formato: Sangría:
Izquierda: 1,25 cm

Con formato: Numerado +
Nivel: 1 + Estilo de
numeración: a, b, c, … + Iniciar
en: 1 + Alineación: Izquierda +
Alineación: 1,88 cm +
Tabulación después de: 2,52
cm + Sangría: 2,52 cm

Con formato: Sangría:
Izquierda: 1,25 cm

Això és el que diu la llei, per tant, queda clar. Quant al finançament de
l’execució de les obres, en el Cap. IV es diu que es podrà finançar aquesta
execució, la qual cosa reduirà els costos dels implicats.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que ja és bo que s’hagi
aprovat aquesta llei. De totes maneres, com ha dit el Sr. Valls, l’Ajuntament
porta anys invertint quantitats importants, sobre els 800.000 € anuals
provenint dels pressupostos municipals. Aquesta és una quantitat
important, si tenim en compte que la Generalitat en 3 anys invertirà 9
milions per tota Catalunya. Però no sols invertim diners, sinó que també
posem hores de dedicació de funcionaris municipals i també contractes (tot
això també significa un cost).
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Eliminado: ****copiar¶
¶

Confia que finalment ens puguem beneficiar d’aquesta llei, en definitiva, que
tinguin en compte el nostre esforç.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Eliminado: ¶
¶
¶
¶

FETS
1.- En data de 19 de març de 2009 es va publicar al Diari Oficial de la
Generalitat núm. 5.342, la
Llei 3/2009, de 10
de març, de
regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics,
amb
la
finalitat
de
fer front a les mancances d’aquestes
implantacions territorials i facilitar-ne els processos de regularització,
donant solució a la problemàtica generada per la urbanització
indiscriminada d’una part important del nostre territori durant els
anys seixanta i setanta del segle passat.
2.- Mitjançant Ordre PTO/364/2009, de 23 de juliol del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, es va fer
pública la convocatòria per l’atorgament de les subvencions previstes
en el Fons per a la regularització d’urbanitzacions que crea la Llei
3/2009, de 10 de març i n’aprova les bases reguladores que l’han de
regir.
3.- Les subvencions previstes tenen com a finalitat sufragar totes les
actuacions necessàries per a completar el desenvolupament urbanístic
de la urbanització, ja sigui des de la redacció dels documents de
planejament i de gestió urbanística necessaris,
passant per la
creació d’una oficina tècnica de suport o oficina municipal de gestió,
així com la gestió administrativa de tot el procés urbanitzador.

FONAMENTS

DE

DRET

I.- S’apliquen a aquest expedient els articles 52 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Base Reguladora 4.2.b de
l’Ordre PTO/364/2009, de 23 de juliol del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, per la qual es fa pública
la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions previstes en el
Fons per a la regularització d’urbanitzacions que crea la Llei 3/2009,
de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb
dèficits urbanístics, i s’aproven les bases reguladores que l’han de
regir.

El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals
i Turisme, adopta el següent ACORD:
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Primer.- Concórrer a la convocatòria de per a l’atorgament de
subvencions de la Llei de regularització i millora d’urbanitzacions amb
dèficits urbanístics amb el compromís de dur a terme les inversions i
despeses necessàries.
8. PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 1/09 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que,
com cada any, es fa en aquest mes la primera modificació de crèdit per
aquelles despeses que no es poden demorar i per crear i suplir noves
partides.
Seguidament, dóna lectura a una part important de la proposta, destacant
que la modificació, quant a despesa corrent, suposa 339.000 €, és a dir, el
0’7% del pressupost.
Intervé el Sr. Coloma dient que si bé ells, com cada any i seguint la tradició,
s’abstindran, voldrien fer alguns petits comentaris. Així, preguntarien a què
es deu les majors despeses del Museu del Mar, i els 6 milions d’euros
suposa que és per la piscina, la qual cosa farà contents la secció de natació
del Club Nàutic.
També vol fer referència a la important quantitat que es dedica a Santa
Clotilde, si bé els diners venen del FEDER.
Pren la paraula el Sr. Garcia, dient que una altra vegada s’ha d’afegir diners
al Museu del Mar, i això fa pensar que els pressupostos, quan es fan, no són
reals. El mateix pot dir del Museu de Can Saragossa.
Vol fer referència als 54.000 € de control de vigilància d’aparcaments, que
s’ha dit que també era per vigilància d’obres. Es pregunta si són privades.
Pel que fa als 100.000 € per a projectes, vol fer esment que si aquests
projectes no es podien fer amb els tècnics de la Casa i així estalviar aquests
diners.
També es refereix als 80.000 € que hi ha per l’adequació de la coberta del
poliesportiu vell. I donat que aquesta obra es feia pel FEIL, si és que es va
oblidar aquesta partida.
En definitiva, ells no votaran a favor aquesta modificació.
Seguidament, intervé el Sr. Amaya dient que els agradaria primer que se’ls
aclareixi uns temes de les partides que s’utilitzen per fer front a les
despeses:
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Con formato: Justificado

A les inversions i programa de finançament del pressupost del 2009 tenien
previst fer el que a la memòria descriptiva comentaven: Projecte d’obres
d’urbanització dels accessos per l’Av. Vila de Blanes en el tram comprès
entre el nus de Santa Clotilde i la terminal d’autobusos i dels accessos per
l’Av. de les Alegries en el tram comprès fins a la cruïlla de l’Av. de Vidreres.
Aquesta inversió tenia un cost en el pressupost de 210.000 € (105.000
propis i 105.000 de la Diputació) i ara, en el informe tècnic, s’assenyala que
es dona de baixa argumentant: “...Han finalitzat els treballs de remodelació
de les entrades a Lloret a l’espera de l’execució de les obres del projecte de
construcció del carril bus a l’Av. Vila de Blanes depenent de la Generalitat de
Catalunya. A l’espera que es construeixi aquest carril no es realitzen més
obres als accessos.”
S’han oblidat de l’Av. de les Alegries, degut a què?. A més, la partida
pressupostada, com ja he assenyalat és de 210.000€, per què al informe
tècnic posa que aquesta partida és de 420.000€
L’augment generat en els recàrrecs d’executiva, que a la partida 39200
estava inicialment pressupostat 270.000€ augmenta en 339.000€, i així
poden cobrir més despesa, això reflecteix el que en el seu moment el PSC
va denunciar públicament, el conveni final amb SOLMAR es fer actuar a
l’ajuntament com una financera, donant possibilitat a aquests tercers a fer
el pagament fraccionat de les seves deutes públiques.
Parlem sobre les despeses.
Sobre la partida de compra d’una retro per al servei de manteniment,
esperem que s’hagin deixat assessorar per les mateixes persones que
l’utilitzen. Que no torni a passar com altres vehicles que al final poden sortir
més cars per la seva inutilitat.
Sobre la factura de la llum del Museu del Mar, que s’hagi deixat de fer la
lectura real de la despesa de la llum durant dos anys, i ara es tingui que fer
el pagament de 38.000€, permeti’m que els hi diguem que s’ho facin mirar,
això és deixadesa, i a més, si sumem les partides inicials del Museu del
Mar, es a dir, tot el pressupostat per aquest any més aquestes
modificacions, posa en ferm la despesa que paguem tots els lloretencs i
que és molt difícil que sigui amortitzable raonablement, un total de
171.688€.
Veiem bé que s’augmenti el conveni amb el Consell Comarcal en relació a
temes d’ocupació, tot i que no veiem un resultat ferm, com podríem tenir si
tinguéssim un Pla d’Ocupació com el que ofereix el SOC.
Trobem desorbitada la despesa generada per la vigilància d’aparcaments,
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Con formato: Justificado

tot i que no arriba a la de l’any 2008, que fou de 366.200 €, si bé s’apropa.
Per aquest any portem 234.000 €. Confia que almenys es notés amb més
ocupació o en ocupació més estable per a les persones que ja treballen a
l’Ajuntament en aquesta feina.
Con formato: Justificado

Hi ha també un increment de 100.000 € per a fer projectes per al proper
FEIL, això significa que ja s’han posat a treballar per a presentar pel 2010
aquestes obres. Els sembla bé, però també els agradaria que comptessin
amb els grups de l’oposició per presentar aquest projecte.
De fet, en el Ple extraordinari que varen demanar fer, varen presentar un
seguit de projectes, que vostès van dir que entrarien en el proper
pressupost. Tenint l’oportunitant d’un nou FEIL, demanen que les obres,
com la modificació de l’Av. Puig de Castellet, es tinguin en compte. Voldrien
poder fer les seves propostes i consensuar-les, donat que ells també reben
sollicituds de veïns i veïnes.
Contesta el Sr. Valls dient que a ell li encantaria que aquesta modificació fos
la última o que la següent solament fos de 339.000 € com aquesta, però
desgraciadament no serà així.
La d’avui queda clar que és una desviació molt petita.
Un dels ingressos importants prové de la subvenció del FEDER per als
Jardins de Santa Clotilde. Pel que fa al Museu del Mar, l’augment bé perquè
no s’havia fet la lectura del comptador en el seu moment, i per tant aquesta
és de 2 anys. Ara es regularitza. Els 54.000 € de vigilant són per al pàrquing
de Can Xardó (l’obra és pública) i també per al pàrquing de l’oficina de
turisme.
Els 100.000 € de la partida de projectes és perquè no ens diguin que tenim
falta de previsió. S’està preparant un segon FEIL, i en el primer ens van
donar 2 mesos per redactar els projectes i, per tant, ens hem preparat. En
tot cas, si es poden fer pels tècnics de la Casa, ens estalviarem els diners
per la part que es pugui.
La partida per a la coberta del pavelló eren per obres no previstes en el
FEIL, i és que s’ha fet de nou aprofitant les obres, tota la part elèctrica i de
so. Per tant, és obra nova.
Les baixes de crèdit en inversions es fan aprofitant que hi ha partides
obertes i que hi ha crèdit disponible. En principi, l’entrada de Lloret es fa
degut a què hi ha converses amb la Direcció General de Carreteres, i no es
començarà l’obra en la part de l’Avinguda les Alegries fins que no quedi el
tema clar.
Va rebre personalment moltes crítiques sobre si Solmar complia o incomplia
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el conveni, però ningú ha dit que l’incompliment no els va sortir gratis, ja
que van pagar més de 600.000 € per aquest motiu. D’aquesta quantitat
avui utilitzem 339.000 €.
Suposa que la retro que es compri sigui la que toqui, i creu que no criticaran
que el Consell Comarcal fes promoció per crear treball.
Pel que fa al Museu del Mar, a partir d’ara tindrem ja l’històric, però hem de
tenir en compte que entrar en xarxes no és gratuït i que els costos de
funcionament augmenten. Ha de dir, en tot cas, que aquest any hem doblat
el nombre d’entrades venudes.
Finalitza dient que la modificació d’avui és realment petita.
Intervé el Sr. Alcalde contestant al Sr. Garcia, que els 12.000 € del Museu
de Can Saragossa és per la compra de 300 caixes especials (serveixen per
arqueologia) i per posar cortines i reixes.
De nou, intervé el Sr. Amaya dient que, evidentment, s’ha de pagar la llum,
però creu que s’ha de controlar el consum i saber el que ens costarà.
El FEDER europeu el gestiona la Generalitat, i és del que hem rebut aquesta
important quantitat per Santa Clotilde.
Creu que quan es parla de baixa de crèdit en els semàfors no és la zona que
es diu a la proposta.
Pel que fa a la promoció del treball, pensa que hi ha més eines que les del
Consell Comarcal per promoure feines, i aquestes no s’usen, i creu que és
molt important que es faci ja que a Lloret, el mes de juliol, havia gairebé
més de 2000 aturats.
Voldrien poder tenir alguna intervenció en aquests temes, però la veritat és
que l’equip de govern ho decideix tot i a nosaltres només ens queda el dret
del “pataleo”.
Contesta de nou el Sr. Valls que l’equip de govern té en compte a l’oposició
en moltes coses, i tal i com es pot veure, per les moltes Juntes de Portaveus
convocades últimament. Creu que estem dialogant.
Al pavelló vell els quadres elèctrics estaven molt malament, per això s’han
modernitzat. Respecte al control del consum, hem de dir que hi ha una
persona que es dedica solament al tema elèctric i, evidentment, la seva
voluntat és evitar augments de consum com el del Museu del Mar.
El tema dels semàfors es correspon a les rotondes, inclosa la ja feta, i de
moment no es necessitarà.
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Respecte al tema que l’oposició sols pot que “patalear” ell ha de dir que ha
passat per aquesta situació durant molts anys, i que ell voldria que la
modificació s’aprovés.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que és una bona notícia que
dintre del FEDER els hagin donat el 50% de les despeses de Santa Clotilde.
De totes maneres, la Diputació de Girona als FEDER del grup 1 els dóna una
ajuda extraordinària, cosa que celebra, però a nosaltres –que estem en el
grup 4- no ens toca aquesta ajuda, i també ens agradaria.
El Museu del Mar és una instal.lació que turística, cultural i socialment és
rendible. Pel que fa al SOM, suposo que ja saben que ja no rebem
subvenció; malgrat tot, continuem donant el servei.
Vol felicitar al Sr. Valls pel tema Solmar. Sobretot, perquè s’ha solucionat un
problema per uns veïns que ja estaven pagant les vivendes, i també perquè
l’Ajuntament econòmicament no ha sortit perjudicat.
Desgraciadament, Sr. Amaya, nosaltres no ho decidim tot. El govern
socialista ens pujarà l’IVA d’un 16 a un 18%, i així és difícil quadrar els
números, i més quan els ingressos que rebem de l’Estat baixaran un
500.000 €, que units als 600.000 més d’IVA farà que tinguem 1.1 milions
d’euros menys l’any que ve.
L’Ajuntament està fent bé les coses, i com a dada, dir que el nostre deute
extern és el més baixa dels últims 10 anys. De totes maneres, el moment
econòmicament és molt difícil.
En això estem d’acord tots, i així ho varem constatar en la reunió que varem
tenir els 300 alcaldes últimament. De totes maneres, lamentablement el
finançament local s’aplaça fins el 2012.
Tot això ens afecta negativament i, realment, ens hauríem de sublevar.
Per últim, en el seu moment, es va consensuar les obres del FEIL. També
intentaran consensuar les d’aquest segon, quan se sàpiga el què es pot
demanar.
Sense més deliberació, i per 12 vots favorables dels regidors presents de
CIU i PP, i 7 abstencions dels regidors de PSC-PM, ICV-EUIA i ERC, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
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:
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Atès que es necessari atendre determinades despeses que no
poden demorar-se i s’ha procedit a suplementar aquelles partides
insuficientment dotades així com crear-ne de noves amb crèdits
extraordinaris, d’acord amb les següents prescripcions:
A) Aprovar les següents modificacions pressupostàries
I) Suplement de crèdit (despesa corrent)
codi
1230 20600
1230 21600
3220 46501
4220 22604
4331 21000
4350 21000
4400 21400
4512 21200
4512 22100
4516 21200
4530 21200
5110 21000
5140 22701
6210 21200

detall
Serveis informàtics.- Lloguer equips
Serveis informàtics.- Cons i mant equips infor.
Prom.treball.- Transf. Consell Comarcal
Ensenyament.- Activitats diverses
Parcs i jardins.- Cons i mant. Sta.Clotilde
Enllumenat públic.- Conservació i manteniment
Serveis Públics.- Conservació i manteniment
Museu del Mar.- Conservació i manteniment
Museu del Mar.- Subm.llum, gas i aigua
Museu can Saragossa.- Cons., mant i rep
Intal.Hist. Artístiques.- Conservació i mant
Vies públiques.- Conservació i manteniment
Aparcam. superfície.- control vigilància
Mercat Mpal.- Cons. mant i reparació

Increment
13.000,00
20.000,00
56.000,00
18.000,00
6.000,00
12.000,00
60.000,00
28.000,00
38.000,00
12.000,00
8.000,00
10.000,00
54.000,00
4.000,00

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

339.000,00

II) Suplement de crèdit (inversió)
codi
4222 63200
4320 64001
4330 61101
4331 63200
4400 62400
4520 63200
4523 63200

detall
CEIP Pere Torrent.- Reformes
Serveis urbanisme.- Encàrrecs i proj. tècnics
Parcs i jardins.- Reformes i millores
Parcs i Jardins.- Rehabilitació Sta.Clotilde
Serveis Públics.- Adq. Vehicles i maquinària
Construcció nova area esportiva
Poliesportiu vell.- Adequació coberta

Increment
2.861,54
100.000,00
20.793,00
399.203,01
85.000,00
6.000.000,00
89.995,32

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

6.697.852,87

Total expedient de modificació de crèdit……

7.036.852,87

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.
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I) Majors i/o nous ingressos
codi
detall
39200 Recàrrecs executiva
Total majors ingressos.........................

Increment
339.000,00
339.000,00

II) Majors i/o nous ingressos (inversions)
codi
97002 Préstec ICO
79000 Subvenció Feder

detall

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

Increment
6.000.000,00
399.203,01
6.399.203,01

III) Baixes de Crèdits (inversions)

codi
detall
5110 61102 Vies públiques.- Remodelació entrades a Lloret
4490 62301 Medi ambient.- Adquisició contenidors i paper.
4350 63203 Enllumenat.- Semàfors Av. Vila Blanes
Total baixes de crèdits.................................

Minorament
198.649,86
50.000,00
50.000,00
298.649,86

9. INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PER
A L’ADJUDICACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE SUMINISTRAMENT MITJANÇANT RENTING DE
QUATRE INSTALLACIONS FOTOVOLTAIQUES A QUATRE EDIFICIS
DE TITULARITAT PÚBLICA A LLORET DE MAR, AIXÍ COM LES SEVES
OBRES D’INSTALLACIÓ.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera dient que el
canvi climàtic és una realitat que s’està fent cada vegada més evident a
causa del patró de consum energètic que creix considerablement any rere
any i que alhora privilegia els combustibles fòssils (petroli, carbó i gas
natural), i nuclears davant les energies renovables.
En un moment en què els recursos energètics naturals dels que es disposen
corren el perill d’esgotar-se, es fa necessari la recerca de noves fonts
complementàries d’energia que contribueixin a diversificar l’actual oferta
energètica de forma que es pugui fer front a l’increment de consum, a la
vegada que es respecti més el medi ambient.
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L’energia solar fotovoltaica consistent en la transformació de l’energia
procedent de la radiació solar en energia elèctrica és, dins de les energies
renovables, una font d’energia gratuïta i inesgotable, la producció de la qual
disminueix les emissions d’agents contaminants.
Un sistema fotovoltaic connectat a xarxa ofereix dos beneficis: aportació de
l’energia neta que es produeix a la xarxa de distribució, i rendiment
econòmic per la venda de cada Kilowatt produït.
El Reial Decret 1578/2008 regula les condicions econòmiques de l’activitat
de producció de l’energia elèctrica en règim especial, on s’inclouen aquests
tipus d’installacions.
L’Ajuntament de Lloret de Mar, en consonància amb els nous models
d’estalvi energètic i utilització d’energies renovables, aposta per la
implantació d’energia fotovoltaica connectada a xarxa de distribució en
diverses dependències municipals:
-

CEIP Àngels Alemany
CEIP Pere Torrent
Teatre Municipal
Dipòsit Puig de Castellet

L’estimació de l’energia és de 430.709 KWh/any, equivalent al consum de
83 habitatges de 3 persones, estalviant tant CO2 com un bosc de 417
arbres plataners.
Com a conseqüència, s’ha redactat un plec de condicions l’objecte del qual
és el subministrament, mitjançant rènting, de 4 installacions fotovoltaiques
a 4 edificis de titularitat pública a Lloret de Mar i execució de l’obra
d’installació. La durada del rènting serà de 15 anys i el preu base de
licitació de 2.170.000 €, IVA a part. Els criteris d’adjudicació són: oferta
econòmica relativa a les quotes de rènting, fins a 55 punts; valoració de la
proposta tècnica, fins a 25 punts; millora de les característiques
constructives i mecàniques previstes en el plec de prescripcions tècniques,
fins a 10 punts; i altres millores es proposin que no suposin un increment del
tipus de licitació, fins a 10 punts.
Seguidament, dóna lectura a la proposta.
Intervé el Sr. Coloma dient que el seu grup solament sap que en el plec de
condicions es parla d’un preu de més de 2 milions, però no sap de on surten
aquests números. A l’expedient no surt cap quadre d’amortització, ni tampoc
tenim clares quines són les dades tècniques.
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Nosaltres estem a favor de l’energia fotovoltaica, però no tenim coneixement
del que realment vol fer l’Ajuntament. Ens sembla una despesa no prioritària.
Concretament, en el teatre municipal ja estan previstes per al seu consum.
Actuarem com una empresa privada, i vendrem energia. Creiem, com ja ha
dit abans, que això no és una prioritat com Ajuntament.
Els criteris de selecció estableixen un 55% per al tema econòmic, per sobre
dels de l’eficàcia. Tampoc ens sembla correcta. També hem de tenir en
compte que en 15 anys el coeficient de rendabilitat de les plaques disminueix.
En definitiva, no hi ha prou documentació, no és per autoconsum donat que
aquesta subvenció simplement és per vendre la llum, i creu que sortiran
noves subvencions per autoconsum, que aquí si que estarien d’acord. En
conclusió, aquesta despesa per nosaltres tindria unes altres prioritats.
Pren la paraula el Sr. Garcia, dient que el seu grup està d’acord, com no
podia ser d’una altra manera, amb la iniciativa de l’equip de govern
d’installar aquestes quatre estacions solars fotovoltaiques, tenint en
compte que són les que tenen un menor impacte ambiental, que
proporcionen una energia neta i inesgotable i que quan més energia
d’aquest tipus puguem produir, més reduirem les emissions de gasos
d’efecte hivernacle, responsables del canvi climàtic, a la vegada que
produiran un rendiment econòmic per la venda de l’energia produïda. Per
tant, la nostra enhorabona per aquesta iniciativa.
A continuació, intervé la Sra. Parrilla dient que el grup municipal del PSC
estem sorpresos amb la iniciativa d'aquest equip de govern d'installar
quatre estacions fotovoltaiques a quatre edificis municipals.
Se'ns plantegen moltes qüestions i dubtem que l'interès d'aquest equip de
govern sigui de cop i volta l'estalvi energètic i la cura pel medi ambient.
No creiem, en cap cas, que apostin per les energies renovables, ni per
l'estalvi energètic. Si la seva aposta fos clara, aquests diners que ens
costarà això, més de 2 milions d'euros ja haurien tingut consignació
pressupostaria en el pressupost d'enguany o dels anteriors. No ha estat així
i ara de cop i volta ens trobem amb un contracte de rènting per pagar més
de 2 milions d'euros en 15 anys.
L'aposta per les energies renovables significa tenir un pla d'actuació amb
uns objectius a complir en els propers anys però com a administració
pública, com a Ajuntament, liderant a través de polítiques d'incentius a que
tant els edificis municipals com els particulars del nostre municipi poguessin
tenir accés i facilitat per a la utilització, o sigui, l’autoconsum, en aquest cas
de l'energia fotovoltaica. Però això que ens presenten avui no és un pla
d'actuació, és una actuació aïllada amb un objectiu creient molt diferent.
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Con formato: Fuente: Sin
Negrita

No estan parlant d'estalvi energètic. Vostès volen convertir aquest
Ajuntament en una empresa que generi energia per vendre, no per
consumir. Mirin, parlaríem d'estalvi real, estalvi per les butxaques dels
lloretencs, si aquestes plaques produïssin energia per l'autoconsum elèctric
d'aquests edificis. Això voldria dir que desapareixerien els rebuts que
paguem de llum i de calefacció. Això són diners al final de l'any, diners
estalviats al municipi. Diners que es poden quantificar i que són un estalvi.
No és això el que pretenen. Vostès volen generar energia fotovoltaica
connectada a la xarxa. Això vol dir, que l'Ajuntament es convertirà en una
empresa productora d'energia elèctrica. Aquesta energia la vendrem al preu
que marqui l'Estat, però volem deixar clar que aquest preu pot fluctuar, pot
anar a la baixa o mantenir-se. Si hi ha un excés de producció, a nivell de tot
l'Estat el què passarà és que baixarà. I L'Ajuntament perdrà diners? Els hi
sembla una proposta assenyada posar-se a jugar a l'empresa privada,amb
diners públics, preocupats per les fluctuacions del preu de l'electricitat, sent
una administració pública que gestiona els diners dels ciutadans de Lloret?
Parlant dels més de dos milions que ens costarà a tots aquesta nova
aventura, qui ha estimat aquest preu? Revisant l'expedient no hi ha cap
informe valorant el cost de les 800 plaques (aquesta xifra no apareix a cap
informe, sinó a la premsa), ni del seu muntatge, manteniment, etc., ni del
preu que paga l'Estat per kwh produït. No hi ha cap número. Cap. I estem
parlant de més de 2 milions d'euros. Qui ha decidit que sigui aquesta
quantitat i que ha tingut en compte? No hi consta. Aquests més de dos
milions d'euros surten del no res, suposa que ens ho explicaran.
La única pinzellada la trobem a l'informe que es fa des de Medi Ambient que
diu que “Un sistema fotovoltaic connectat a la xarxa ofereix dos beneficis:
aportació de l'energia neta que es produeix a la xarxa de distribució, (que
estem completament d'acord) i rendiment econòmic per la venda de cada
kw produït. Doncs bé, on són els números que demostren aquest rendiment
econòmic? A l'expedient no hi son.
I si continuem parlant de números, expliqui'ns el perquè es fa a través d'un
rènting? A través d'un rènting, perquè la gent ho entengui es paguen uns
interessos més elevats que a través d'un préstec. Si vostès haguessin tingut
de veritat un pla d'energies renovables, haguessin tingut prevista aquesta
despesa. Es va al banc, es demana un préstec i es paga i ja està. Dons, no.
D'aquesta manera paguem molt més, a 15 anys. Molt bé, treballar
d'aquesta manera se'n diu –per nosaltres- manca de previsió.
Un altre exemple de manca de previsió. Encara ara, no saben si a dos dels
llocs on pensen posar les plaques tindran el permís. Són les dues escoles.
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Un altre exemple de manca de previsió. No sabem si per trobar aquesta
xifra de més de 2 milions d’euros s’han tingut en compte les línies d’ajuda i
subvencions que en aquesta matèria estan atorgant altres administracions
com és la Generalitat i el Ministeri d’Indústria.
I encara, un altre exemple de manca de previsió. En el projecte de
construcció del nou teatre ja hi havia pressupost per collocar unes 600
plaques. Què passa ara? Es paguen dos vegades? Es colloquen 800
plaques? I amb els diners que hi havia pressupostats què es farà?
Tot plegat és un embolic. Un embolic que afecta a les butxaques de tots els
que vivim a Lloret de Mar.
Esperem que ens donin respostes que siguin clares i entenedores, ja que de
bons propòsits i bones intencions en tenim tots. Aquí no es tracta de que
ens intentin convèncer de la importància que té l'aposta per les energies
renovables per deixar de dependre de les energies fòssils. Tots en som
conscients. Aquí del que es tracta és de defensar un model d'estalvi
energètic. En cap cas, jugar a comercialitzar amb l'energia, suposa, sota el
nostre punt de vista, cap política de futur, cap política d'estalvi. Nosaltres ho
qualificaríem d'entrar en l'especulació del mercat energètic. I ens
preguntem si és això el que ha de fer aquest Ajuntament?.
Contesta el Sr. Riera que creu que, a part de l’oposició, li manca
coneixements de què són aquestes instal.lacions i aquest projecte en
concret.
La producció d’energia renovable és una prioritat mundial, no ja de
l’Ajuntament de Lloret. La búsqueda d’altres fonts d’energia i disminuir la
producció de CO2 és una tasca mundial.
La Conferencia de Kioto ja va establir unes fites, i a Copenhaguen es
renovarà i ampliarà el compromís mundial. En aquests moments la Unió
Europea, per al 2020, té el compromís que el 20% de l’energia que utilitza
sigui energia renovable, i per això invertirà més de 5 milions d’euros.
El govern central del nostre país ha de complir els seus compromisos i
també la Generalitat de Catalunya, que ja té un pla de govern per aquest
tema. Per aconseguir això, s’ha d’engegar moltes polítiques, i una és la que
ara proposem.
Hi ha un real decret de l’Estat que garanteix el pagament durant 25 anys de
l’energia fotovoltaica.
Si es fa un rènting és perquè així no consta com endeutament, i no hàgim
d’utilitzar les partides d’inversió. El rènting es paga amb el que es cobra per
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la venda d’energia. Per tant, hi ha ingressos i despeses, i l’Ajuntament no
perdrà mai, doncs en el plec consta que no pagarà més del que ingressi.
Una altra línia de treball és la producció d’energia fotovoltaica per
l’autoconsum, i també ho farem, però aquest projecte, el preu garantit és
solament per vendre.
Aquesta opció no impedeix que es puguin fer altres activitats i pensa que és
una ocasió que hem d’aprofitar per sensibilitzar la població, i per això es
necessita la implicació municipal.
El que estem fent és treballar per tenir un altre model energètic. Però no
creem cap empresa, donat que hi ha empreses especialitzades en fer
aquestes actuacions.
Fa temps que teníem aquest projecte sobre la taula, però ara tenim també
la possibilitat de finançar-ho. I és per això que aprofitem l’oportunitat.
Es cert que aquestes plaques ja estaven previstes en el teatre, però eren
més antigues. Els diners que es dedicaven a la seva compra s’aplicaran en
altres coses.
També ha de dir que l’Ajuntament de Malgrat ja té molt més avançat aquest
mateix projecte que nosaltres.
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que els sorprèn que no hagi un pla
estratègic.
Insisteix que manca la informació econòmica, i que hauria d’haver aquesta
informació a l’expedient.
Ells aposten per les noves alternatives energètiques. Totes elles són
positives, però entén que l’expedient és fluix i l’Ajuntament no sabrà mai el
preu que cobraria. Per tant, demana que respectin la seva posició.
Repeteix que no li sembla lògic que dintre dels criteris de selecció del
concurs obert es donin 55 punts pel tema econòmic. Hi ha coses que no
estan clares. Així, per exemple, un dels col.legis on es posen està a la zona
esportiva i, per tant, potser en un temps més o menys llarg hauria de
traslladar-se.
La nostra opinió és que s’haurien de demanar subvencions per a plaques
que serveixin per al propi abastiment.
Aquest plec de condicions ens genera dubtes i creiem que no hi ha prou
informació a l’expedient. Amb tots els respectes, votaran en contra.
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De nou, pren la paraula el Sr. Garcia dient que creu que han de felicitar a
l’equip de govern per aquesta decisió, que això ha de significar un canvi en
les polítiques energètiques, i que, en resumides comptes, votaran a favor.
Novament, intervé la Sra. Parrilla dient que, evidentment, ella no sabia
d’energia fotovoltaica. Però aquests dies ha llegit molt i, la veritat, és que el
Sr. Riera no ens ha convençut de res. El real decret parla de 25 anys, però a
quin preu?. Facin una estimació, malgrat que diuen que no hem de pagar
rés.
L’informe de l’Interventor diu que s’ha de consignar en pressupostos per
pagar les quotes, però falten els números a l’expedient.
No ens sembla bé comercialitzar amb l’electricitat. No ens sembla bé
convertir-nos en una empresa privada.
No entenen la precipitació d’aquesta contractació, podien esperar un millor
moment o esperar-se als pressupostos.
Ens semblaria bé si l’energia fos per autoconsum, ja que si seria un estalvi
real i és una forma més didàctica entendre el que són les energies netes i
l’estalvi energètic.
No saben si és rentable o no. Ara mateix les plaques d’energia fotovoltaica
que avoquen a la xarxa que tenim (deixalleria i abocador), quins quilovats
generen i quins beneficis?. Pel que sabem no en tenim gaires.
On està la reducció de consum?. El que surt a l’expedient és una
equivalència, però no és cap reducció de consum, reduir és una altra cosa.
En definitiva, estem per l’energia renovable però no per al present plec.
De nou, contesta el Sr. Riera dient que és el mateix plec que va aprovar
l’Ajuntament de Malgrat.
El partit de la Sra. Parrilla si que té coneixements d’aquest tema, i així la
Generalitat de Catalunya ha posat plaques a 108 escoles, utilitzant un
sistema similar al que avui presentem.
El real decret abans citat, ens garanteix el preu quan ens connectem.
Les característiques tècniques de la instal.lació estaran en el projecte, així
com el preu. També s’establiran les quotes de rènting. Nosaltres defensem
la filosofia del projecte per sobre del tema econòmic. Els coneixements
tècnics en aquesta matèria no són fàcils.
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Estem esperant el permís per posar-les en les escoles, ja ho hem sol.licitat
per escrit.
Evidentment, estem d’acord en engegar les accions d’estalvi energètic que
calgui.
La Diputació de Barcelona ja ha engegat un pla d’acció que finança el Banc
Europeu d’Inversions. La Diputació de Girona, en un manifest de fa 1 any,
va dir que també ho faria, si bé en el 2009 no hi ha cap partida en els
pressupostos. Ara es faran unes segones jornades per ajudar a
desenvolupar aquestes polítiques i no perdre els diners del citat banc.
Es poden fer instal.lacions, com pistes de gel, sempre i quan se sàpiga fer.
Hi ha moltes maneres de fer-ho. No hem de parar el progrés, però hem de
fer les coses d’una altra manera.
No hem creguin a mi, però ajudin a fer polítiques que treballin per controlar
el canvi climàtic.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que no ens convertim en
empresa i no utilitzem diners públics per aquesta activitat. No es perd diners
perquè hi ha ingressos, i per tant no afecta de cap manera a les butxaques
dels lloretencs.
La tecnologia de les plaques ha canviat, i és per això que en el teatre es
substitueixen per unes més eficaces. Les partides que quedin alliberades
s’utilitzaran en altres coses.
No es fa aquesta actuació per guanyar diners. Aquest no és el motiu, sinó
que Lloret participi en un projecte mundial comú en benefici de tot el
planeta.
Sense més deliberació, i per 13 vots favorables dels regidors presents de
CIU, PP i ICV-EUIA, i 6 vots en contra dels regidors de PSC-PM i ERC, el Ple
de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Vist el informe emès en data 21/09/09 des de la secció de Medi
Ambient, a través del qual es justifica la necessitat de procedir a la
contractació del subministrament, mitjançant rènting de quatre
installacions fotovoltaiques a quatre edificis de titularitat pública a
Lloret de Mar, conforme a allò establert a l’art. 22 de la Llei 30/2007.
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques
redactades pels serveis jurídics d’aquest Ajuntament i el plec de
condicions tècniques redactades pels serveis tècnics municipals.
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Atès allò establert en els articles 141 a 145 de la Llei 30/2007 de
Contractes del Sector Públic, de 30 d’octubre, en relació a
l’adjudicació de contractes administratius a través del procediment
obert.
Vist que d’acord amb el que s’estableix a la disposició addicional
segona de la Llei 30/2007, l’òrgan de contractació competent per al
present contracte és el Ple de la Corporació.
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.- Incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant
procediment obert, del subministrament mitjançant renting de 4
installacions fotovoltaiques sobre la coberta de 4 edificis de titularitat
pública a Lloret de Mar i obrir la convocatòria corresponent,
determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme
mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària.
SEGON.- Aprovar inicialment el plec de condicions econòmicoadministratives i jurídiques així com també el plec de condicions
tècniques que regulen el procediment obert per a l’adjudicació de
l’esmentat contracte de subministrament.
TERCER.- Assumir l’obligació de consignar, en el pressupost de cada
exercici econòmic, una partida amb crèdit suficient per poder atendre
les quotes corresponents a cadascun dels anys de vigència del
contracte.
QUART.- D’acord amb el que es desprèn de l’article 277.1 del DL
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de l’article 37 de la LCSP i
de la clàusula 14a del plec de condicions econòmico-administratives,
s’exposen els esmentats plecs de condicions per un termini de 20 dies
hàbils a comptar des de la darrera de les publicacions en el BOP i en
el DOGC, durant els quals es podrà interposar recurs especial en
matèria de contractació.
10. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
DEL SERVEI DE TRANSPORT COLLECTIU URBÀ DE VIATGERS,
AMPLIANT FREQÜÈNCIA DE PAS LINIA-2.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera, que dóna lectura
íntegra de la proposta.
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que és evident que si volem aplicar
polítiques de mobilitat sostenible i segura, no només hem de potenciar els
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Con formato: Fuente: Sin
Negrita

carrils bici i les sendes ciclables, també el transport públic, dotant-lo d’una
xarxa de cobertura i freqüència de pas que sigui coherent amb les
necessitats i horaris laborals i escolars de la població, i, a vegades, és difícil
reforçar línies depenent de quins sectors i horaris pel seu cost econòmic,
però està clar que s’ha d’intentar. Una solució seria avançar cap a la creació
d’una àrea metropolitana de transport, tenint en compte la densitat de
població Lloret, Blanes, etc. D’aquesta manera podríem obtenir subvencions
i guanyaríem en eficàcia.
Intervé el Sr. Austrich dient que el que avui es proposa és donar més servei
de transport públic, més freqüència de pas i parades, al sector de Fenals; és
adaptar-se a la demanda justificada d’escoles i usuaris del CAP a la tardor i
hivern.
Es també amb el manteniment d’un segon bus garantir uns llocs de treball,
a la temporada baixa, per a unes 3 famílies com a mínim.
Sempre hem estat a favor del transport públic, i així ho varem fer quan
governàvem. Nosaltres varem crear el model actual del servei de transport
a Lloret finançat a l’hivern. Com a cultura, com a millora mediambiental i
com a mitjà d’un entorn sostenible i de conscienciació ciutadana; tots els
equips de govern posteriors han tingut la mateixa sensibilitat.
No ens sembla malament la proposta d’ampliació, però demanaríem com
fer-ho per minimitzar els 40.000 € més IVA de pressupost orientatiu de
despesa. Potser amb servei integral, tal i com ja demanava el Sr. Tico amb
les visites fetes des de Transports de la Generalitat, amb més subvencions,
més publicitat, etc. (amb no servei de segon bus amb vacances escolars de
Nadal).
El que ens sorprèn és la diferència d’ingressos en les despeses, que
suposem que estan a la baixa.
Si no tenim malentès, el dèficit del transport públic de l’any 2008 és d’uns
108.000 €. Cal dir que rebrem 40.000 € de subvenció de l’Estat central per
transport públic.
Amb aquesta modificació no es rebran més, però sí si féssim més
quilòmetres.
Ara que estem a la Setmana de la Mobilitat, voldríem fer notar el que
representa anar darrera d’un bus, els fums del tub d’escapament t’ofeguen.
Valdria la pena millorar el servei amb autocars no contaminants, seria un
pas important. Aquesta és la nostra proposta de futur.
Contesta el Sr. Riera que la política de l’Ajuntament és incentivar l’ús del
transport públic, i s’està aconseguint. Així, l’any 2007 van utilitzar-lo
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150.000 persones i l’any 2008 182.000, és a dir, un 20%. Hem de seguir
treballant en el tema.
Nosaltres també volem un transport públic millor. No arribem als 50.000
habitants i per això la solució seria una àrea metropolitana de transports. Hi
ha un estudi per un pla d’acció en dos anys.
La subvenció la demanarem, donat que sí que fem més quilòmetres
(circulen 2 autobusos i no 1), ho hem d’intentar.
Paral.lelament, i donat que s’ha parlat de mobilitat i de sendes ciclables,
hem de tenir en compte que l’Ajuntament està treballant en diferents
projectes sobre vies verdes, carril bus Lloret-Blanes, etc. Els agradaria que
hagi noves solucions i subvencions per temes com aquests, i que els ajudin
en el que puguin.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist que en sessió celebrada el dia 01/06/2006 el Ple de l’Ajuntament
va aprovar l’adequació de la concessió administrativa del SERVEI DE
TRANSPORT COLLECTIU URBÀ DE VIATGERS DE LLORET DE MAR,
havent-se signat el contracte en data 19/07/2006.
Vist que a l’annex del recorregut de la Línia-2-Fenals, s’estableixen
freqüències diferents de pas per a l’estiu i l’hivern.
Atès, l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de Mobilitat de data
21/09/2009, i la instància de l’empresa concessionària TRANSPORTS
PUJOL I PUJOL SL. de la mateixa data, en la que es proposa ampliar
durant l’hivern (01/11 a 31/03) la freqüència de pas per a
l’esmentada línia.
Atès que segons consta a l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de
Mobilitat de 23/03/2009, i amb motiu de donar cobertura en el mateix
trajecte als usuaris de l’IES Lloret de Mar a Fenals, i també del CAP
establert en el mateix barri, a la citada línia es passava de 15 a 22
parades i, com a conseqüència, la freqüència de pas passava de 15 a
20 minuts, la qual cosa es realitza des de l’esmentada data.
Atès que de l’esmentat informe dels serveis municipals de mobilitat
de 21/09/2009 es desprèn la necessitat de mantenir durant la
temporada d’hivern (01/11 a 31/03) la mateixa freqüència de pas de
la temporada d’estiu (20 minuts), la qual cosa implica mantenir
durant els mesos d’hivern 2 vehicles en funcionament en aquesta
línia, enlloc de 1 tal com es preveu en el contracte vigent.
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Atès, l’informe d’Intervenció de
de la modificació, del qual es
d’aquesta modificació el dèficit
serà de 40.055’48 € anuals, IVA

data 21/09/09, en relació als costos
desprèn que, com a conseqüència
previst a assumir per l’Ajuntament
exclòs.

Atès, el que disposa la Disposició Transitòria 1 de la Llei 30/2007, de
Contractes del Sector Públic; clàusula XVI del contracte d’adequació
de la citada concessió; articles 59, 101 i 163 del RDL 2/2000, del text
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públics, pel que
fa a la modificació de contractes; i art. 22.2.n) de la Llei 7/85,
reguladora de Bases de Règim Local, pel que fa a la competència dels
òrgans municipals.
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.- Aprovar la modificació de la concessió administrativa del
SERVEI DE TRANSPORT COLLECTIU URBÀ DE VIATGERS DE LLORET
DE MAR, en el sentit de mantenir durant la temporada d’hivern
(01/11 a 31/03) la mateixa freqüència de pas de la temporada d’estiu
(20 minuts), la qual cosa implica mantenir durant els mesos d’hivern
2 vehicles en funcionament en aquesta línia, enlloc de 1 tal com es
preveu en el contracte vigent, la qual cosa suposa augmentar el
dèficit previst a assumir per l’Ajuntament en 40.055’48 € anuals, IVA
exclòs.
SEGON.- Fer constar, mitjançant addenda al contracte, les presents
modificacions.
TERCER.- Citar a l’empresa adjudicatària per tal que, a la major
brevetat possible, concorri a formalitzar l’addenda del contracte
administratiu corresponent, amb el benentès que si transcorregut el
termini de 30 dies naturals a comptar de la notificació d’aquest acord
no s’ha produït la signatura, l’Ajuntament podrà acordar la resolució
d’aquest d’acord amb allò establert a l’art. 54.3 del RDL 2/2000.
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que
sigui necessari per fer efectiu aquest acord.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària
TRANSPORTS PUJOL I PUJOL SL., al Servei Municipal de Mobilitat i a
la Intervenció Municipal.
11. MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PER CIU I ERC DE
SUPORT A LES CONSULTES POPULARS MUNICIPALS PER A
L’AUTODETERMINACIÓ.

39

Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Coloma dient que
després d’haver consensuat amb el grup municipal de CIU una modificació a
la moció per ell presentada, retira aquesta última i dóna, doncs, lectura a la
moció conjunta.
Seguidament, dóna lectura íntegra a la moció.
Intervé el Sr. Garcia dient que una altra vegada està sorprès amb una
modificació d’un tema que va al Ple a última hora. Entén que hauria d’haver
unes normes, perquè els altres grups tinguin un temps mínim per conèixer
els temes que van al Ple. Ell s’ha assabentat d’aquesta modificació uns
minuts abans d’entrar, i per tant la seva contesta serà en la línia de la moció
presentada inicialment.

Con formato: Justificado

Continua dient que el model d’Estat d’ICV.EUiA és l’Estat federal
plurinacional, democràtic i solidari, respectant el dret a l’autodeterminació
dels pobles com així també el dret a convocar referèndums en total llibertat
i normalitat. Canada és un estat federal, on en pocs anys s’han fet tres
referèndums sobre la independència del Quebec, i tots tres han fracassat
perquè els ciutadans de Quebec, segurament han preferit el model d’estat
federal. Hi Ha d’altres casos de països que sí que ho han aconseguit amb
gran normalitat i pacíficament, com els països Bàltics: Eslovènia,
Txecoslovàquia. És un dret que es té en democràcia i llibertat i al què
nosaltres donem suport.

Con formato: Justificado

Però el que no farem és caure en el parany d’aquesta moció d’ERC, que
considerem oportunista i que respon a interessos electorals i que presenten
com a tàctica per animar la clientela, la qual cosa és una frivolitat. No
perdem de vista l’enquesta d’intenció de vot publicada pel diari Público el 12
de setembre passat, on ERC passava de 21 a 11 diputats. I també lligat al
fet que el dia 7 de febrer passat es va celebrar la primera conferència de
debat independentista a l’ateneu fort Pienc de Barcelona. Entre els
participants hi eren Agrupament.cat, Catalunya Acció, Cercle d’Estudis
Sobiranistes, la Plataforma pel Dret a Decidir, Unitat Nacional Catalana i
Partit Republicà Català, entre altres. Aquesta iniciativa sorgia, segons el
president del Partit Republicà català, espontàniament dels grups adherits,
després de constatar que les direccions de CIU, ERC aparquen la possibilitat
d’independència de Catalunya.
Per tant, nosaltres no participarem en el joc d’ERC. Hi ha d’altres problemes
que ens preocupen molt més. Per exemple, comprovant les dades de l’atur
a Lloret durant el mes d’agost, un mes que hauria de ser de plena ocupació,
tenim 1836 persones a l’atur, gairebé 700 més que el mateix mes de l’any
passat. Aquesta sí és per nosaltres una preocupació, i no ho és saber quant
catalans i catalanes volen la independència de Catalunya de l’Estat
espanyol.
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La independència canviarà el model econòmic neoliberal que ens ha
enfonsat en la misèria? I ens impulsarà cap al socialisme i la justícia social?
Si és així, jo m’hi apunto. Però ja sabem que no és així. Per què volem la
independència: perquè continuïn manant “La Caixa” i les grans famílies que
remenen l’economia? La veritat, no considerem una proposta massa
llaminera pel conjunt de treballadors i treballadores de Catalunya.
Segons el Centre d’Estudis d’Opinió, un 70% dels ciutadans de Catalunya
defensen un model d’orientació federal, i entre aquest 70%, més del 30%
defensen explícitament que Catalunya sigui un estat en una Espanya
federal. Mentre un estable 17%
defensa explícitament un estat
independent.
I aquest és el nostre model: un estat federal, o per ser més exactes, una
República federal.
Pren la paraula el Sr. Ontañón dient que, en primer lloc, varem lamentar
que no s'hagi respectat l'acord assolit en el Ple anterior perquè no es
presentessin mocions de caràcter merament polític en aquesta taula, que no
és el motiu pel que ens van elegir els ciutadans de Lloret, i que solament
provoca crispar els ànims dels aquí reunits.
Lamentem per això que novament es presenti en aquest Ple una moció que
té com única finalitat la independència de Catalunya, encara que aquesta
vegada la vesteixi d'altra manera donant-li la forma de consulta popular i
encara que s'hagi canviat a última hora la paraula independència per
autodeterminació, consensuat amb el grup de CIU sense haver-lo
comunicat, quan tots sabem que l'autodeterminació no té altre objectiu que
la independència.
No ens queda més remei que contestar-li i ho farem, com és la nostra
norma, amb el major respecte cap a qualsevol ideologia política encara que
no la compartim, sempre que s'utilitzin mitjans pacífics i de respecte a la
societat que vivim.
Li recordarem novament que el dret a l'autodeterminació no es troba inclòs
en cap dels 30 drets consagrats en la Declaració Universal de Drets Humans
de 1948. És més, cap Estat recull en la seva Constitució o Llei suprema una
proposta perquè qualsevol porció del seu territori pugui separar-se per la
seva voluntat de la nació que pertany, amb o sense referèndum. Recordem
igualment que quan les Nacions Unides van recollir en la seva normativa el
concepte de “lliure determinació” per als pobles, es referien sempre als
processos de descolonització, que com vostè bé sap no és el cas de
Catalunya.
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Per això la Resolució n, 1514/1960 de l'ONU és molt clarificadora a l'afirmar
que “tot intent dirigit a destruir parcial o totalment la unitat nacional d'un
país, és incompatible amb les finalitats i principis de la Carta de les Nacions
Unides”.
Li recordarem igualment que en el seu moment i amb total llibertat els
Catalans van votar majoritàriament la vigent Constitució Espanyola,
aprovada en 1978 pel 94’2% dels votants, inclosos els catalans, i que
aquesta Constitució reconeix les nacionalitats històriques però no les
confereix ni a elles ni als ciutadans que en elles visquin el dret a optar per la
secessió, encara que si els confereix el dret a l'autonomia, però com ja es
va assenyalar en 1981 pel tribunal Constitucional, “autonomia no és
sobirania”.
I que aquesta Constitució ens ha donat a Catalunya el més alt nivell
d'autogovern de la nostra història en democràcia, i per tant no es pot parlar
de falta de llibertat, com argumenten els partits independentistes i els
nacionalistes radicals. La unió de les diferents nacionalitats i regions que
configuren l'actual Estat Espanyol de les Autonomies és un valor superior de
convivència, pau i benestar en democràcia, que volem conservar i
preservar. Per a nosaltres no es pot entendre Espanya sense Catalunya ni
tampoc Catalunya sense Espanya.
Manifestem la nostra més profunda preocupació pel fet que partits
nacionalistes que tenen responsabilitats de govern, no solament a Catalunya
sinó també en el propi Estat Espanyol, com ERC, en uns moments que el
País i la pròpia Catalunya estan sumides en la pitjor crisi econòmica de les
últimes dècades, oblidant els problemes fonamentals de la nostra societat,
hagin decidit iniciar una carrera, pressionada pels seus excompanys de
partit, per a demostrar qui és més independentista, i es dediquin a fer
consultes sense sentit, enganyant als ciutadans convidant-los a prendre
decisions dirigides a resolucions polítiques, com és la secessió d'un país, no
emparades per les lleis internacionals d'organismes als quals pretén unir-se
el nou Estat independent que es vol crear.
Podríem també allegar que ERC, autora de la moció original, està fent
servir aquests focs d'artifici per a dissimular la seva inexcusable complicitat
amb les polítiques que han conduït a Catalunya i a la resta de l'Estat a
l'actual crisi econòmica, que ens portarà aviat als cinc milions de
desocupats, percentualment al capdavant de tots els països de la comunitat
europea.
Ens preocupa també que aquesta moció, sorprenentment, no es limita a
Catalunya sinó que fan referència també als Paises Catalans, que com tots
sabem, és un terme que històricament s'utilitza per a designar territoris en
els quals es parla la llengua catalana, i que comprenen, a més de Catalunya,
València, Illes Balears, La Franja d'Aragó, Andorra, la històrica regió
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francesa de Rosselló, part de l'antic comtat de la Cerdanya, la ciutat sarda
de Alguer a Sardenya (Itàlia), i la petita comarca murciana de El Carche.
Quan tots sabem que aquest concepte, dit PANCATALANISME, ha estat
rebutjat per la majoria dels ciutadans d'aquests diversos territoris.
Ens preocupa també extraordinàriament la lectura que s'ha fet de la
consulta d'Arenys de Munt, i les quals segurament es poden fer en el futur
en altres poblacions, quan s'afirma que el 96% de veïns de Arenys han
donat suport l'autodeterminació de Catalunya, quan en realitat només hi ha
hagut un 33% de participació i quan pràcticament solament han acudit a
votar els que donaven suport la consulta, fet que podria considerar-se
normal en un poble governat per un alcalde independentista, raó per la qual
amb tota seguretat va ser triat per a iniciar-se allí les consultes.
Però de cap manera, el resultat pot ocultar que la majoria dels 6.000 veïns
de més de 16 anys no van anar a votar i per tant no van donar suport a la
consulta, pel que de cap manera pot afirmar-se rotundament que el poble
d'Arenys de Munt va donar suport per aclamació a la consulta
independentista.
Amb tota seguretat, la redacció de la pregunta a respondre “Està a favor
que Catalunya sigui un Estat sobirà, social i democràtic integrat a la Unió
Europea?, és una pregunta suggestiva i alguna cosa enganyosa que convida
a ser acceptada, però que amaga la veritable intenció d'assolir la
independència. Possiblement un altre hagués estat el resultat si s'hagués
afegit a més “separant-nos d'Espanya i convertint-nos en un Estat
Independent?.
Sabem que aquests arguments li importen poc al partit que presenta la
moció, però si li volem recordar a més que no estem en el segle XVIII o
XIX, i que ni l'Estat Espanyol ni la Catalunya actual tenen gens que veure
amb la passada època franquista perquè se segueixi parlant de repressió i
de falta de llibertats.
Catalunya és un país lliure, pacífic, hospitalari i acollidor, format avui dia, a
causa de els processos immigratoris de les últimes dècades, per gents de
diferents orígens, amb diferents ideologies i llengües, que, encara que amb
forts llaços fora de Catalunya, han arrelat en ella, formant famílies que ja
són catalanes per dret. Que com a mínim el 50% dels habitants actuals de
Catalunya consideren avui dia el castellà com la seva llengua materna. Que
encara que els partits nacionalistes no ho vulguin reconèixer, no existeix en
el carrer problema lingüístic algun entre els propis ciutadans ni tampoc es
respira entre ells l'ànsia de llibertats ni els sentiments de repressió
argumentats pels partits nacionalistes radicals.
No hem d'oblidar de cap manera que l'últim baròmetre de l'opinió de la
pròpia Generalitat a favor de la independència, oferia el passat mes de juliol
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només un percentatge de 19%, molt semblant al del mes d'octubre del
2004 .
No podem tolerar sense callar-nos que els partits independentistes intentin
convèncer al poble català que els catalans estan oprimits i que no poden
decidir, quan no és real. ERC va poder i pot presentar-se a les eleccions,
com qualsevol partit, defensant la independència de Catalunya, perquè pot
fer-lo sense que la llei li prohibeixi, i així ho ha fet i el resultat electoral
obtingut és la més clara demostració del rebuig dels ciutadans de Catalunya
cap a la idea de la independència i de la secessió d'Espanya. I la més clara
confirmació que més del 80% dels catalans, com demostra el baròmetre
d'opinió de la Generalitat, rebutja la independència de Catalunya.
I davant aquestes dades entenem que no es poden donar suport consultes
enganyoses prometent ser un partit “sobirà, social i democràtic” ocultant
que només es persegueix el poder, basat en la independència, contra la
voluntat majoritària del poble català, i precisament en uns moments que
Catalunya sofreix les majors problemes econòmics dels últims temps.
No podem imaginar un país independent contra la voluntat de més del 80%
dels seus habitants.
Per això recordem una vegada més que són altres els problemes dels
ciutadans de Catalunya, amb el major creixement d'atur de l'Estat, on es
paguen més impostos i on, fins i tot, els nens han de pagar els seus
ordinadors quan a la resta del país són gratis, i que assumeixin la seva
responsabilitat de govern per a intentar solucionar-los en comptes de llançar
a l'aire sondes enganyoses per a fer-los oblidar els seus veritables
problemes.
Tot seguit, intervé la Sra. Parrilla dient que darrerament alguns
Ajuntaments de Catalunya han rebut, per part d’entitats ciutadanes i
d’alguns partits polítics, peticions per fer consultes populars o, com en
aquest cas, donar suport.
Entenem que els Ajuntaments no som competents quan es tracta de
determinats tipus de consultes populars. Una entitat ciutadana pot
organitzar les consultes que cregui convenient però l'Ajuntament només pot
organitzar consultes sobre temes de la seva competència i obtenint la
corresponent autorització.
Entenem que la demanda de donar suport a una consulta ciutadana sobre el
tema de l’autodeterminació de Catalunya sobrepassa la competència
municipal, ja que l'Ajuntament no es pot saltar la llei, en aquest cas la
Constitució. Estem parlant de l’Ajuntament com institució i no dels partits
que l’integren ni les seves ideologies.
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L’Ajuntament de Lloret de Mar són tots els lloretencs i les lloretenques, i no
creu que tots donin suport a aquesta demanda.
Tampoc ens toca fer un llistat de possibles consultes en funció del contingut
de les mateixes. Són molt diferents l'abast i els efectes d'una consulta
organitzada privadament o d'una consulta que compti amb el suport o
estigui organitzada per una administració pública, en aquest cas, un
ajuntament.
El PSC és un partit que creu en la Constitució com a base fonamental de
l'Estat. Si es vol parlar d'independència o d'autodeterminació el lloc adequat
són les Corts de Madrid, i no els Ajuntaments que al cap i a la fi no tenen
competència.
La defensa del dret a decidir dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya passa
per defensar allò que la ciutadania catalana va decidir en referèndum el 18
de juny de 2006, que és el nou Estatut de Catalunya.
Embarcar-se ara en altres consultes, en el moment en que el Tribunal
Constitucional encara no s'ha pronunciat sobre els recursos presentats
contra l'Estatut, és fer el joc als que estan en contra del procés de
l'autogovern català.
El PSC és un partit essencialment municipalista. Preocupat pels problemes
de la gent. En aquest Ple venim a discutir, o a posar-nos d'acord sobre
temes que afecten directament als nostres conciutadans. Intentar
sobrepassar aquest límits, des del nostre punt de vista, no ens pertoca.
A continuació, pren la paraula el Sr. Alcalde dient que aquest matí, sobre les
13’30 hores, s’ha enviat per correu electrònic la moció consensuada que és
objecte d’aquest punt de l’ordre del dia. Suposa que algun grup no l’ha
pogut veure i per això han fet la resposta que ja tenien preparada per la
moció original.
Vol deixar clar que no es tracta de proposar fer una consulta, donat que
(com ha dit el Sr. Artur Mas) entenem que en aquests moments la prioritat
és superar la crisi, aixecar el país i defensar l’autogovern. Per tant, no
iniciem rés però el que si diem és que recolzarem un moviment que
pretengui fer una consulta.
Entenem que els ciutadans han de poder expressar el que pensen lliurement
en democràcia. Per tant, la finalitat d’aquesta moció és deixar clar que
respectaran l’opinió del poble en els temes que es presentin a consulta.
De nou, intervé el Sr. Coloma dient que a la Comissió Informativa va dir que
acceptaria aportacions. El grup municipal de CIU s’ha posat en contacte
amb ells i de la reunió que han tingut ha sortit el redactat de la moció
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conjunta, que ha estat presentada per registre i que s’ha enviat (com ja ha
dit abans l’Alcalde) per correu electrònic a tots els grups municipals sobre
les 13’30 h. d’aquest matí.
Ja comptava que el grup municipal de PP diria que no, però pensava que la
resta estarien d’acord.
Aquesta moció era oberta a tots els partits i vol deixar clar que l’Ajuntament
no fa cap consulta, sinó que dóna suport a aquella que es pugui voler fer
quan es donin les circumstàncies socials (consens social).
No és ERC el que diu que falta llibertat, sinó que són determinats mitjans de
comunicació mediàtics i dirigents del PP els que diuen que no hi ha llibertat
o que hi ha pressió de la llengua catalana.
Nosaltres respectem la seva posició, Sr. Ontañón, nosaltres som
independentistes i vostè nacionalista espanyolista. No ens estranya la
posició del PP, doncs està contra l’Estatut i sempre està en contra de
Catalunya, en contra de la gent, fent campanyes contra el país, i això vostès
han d’assumir el que fan.
El dret de decidir és un dret de la humanitat, és un dret a dir tothom la
seva. Cadascun defensa el seu model de llibertat. Nosaltres som
independentistes i defensem la nostra posició. El dret a decidir afecta a
tothom i és per això que es presenta la moció en l’Ajuntament. Entén que
això també és d’interès general.
Es evident que hi ha altres temes importants, i en els que també voldrien
ser sentits. Així, s’entén que hi ha diferents comunitats autònomes en les
que els nens tindran ordinador a l’escola sense pagar els pares. Nosaltres
també ho voldríem, però per això necessitem un bon finançament i aquests
temes afecten a tothom.
Intervé, novament, el Sr. Garcia dient que ell ha estat a l’Ajuntament fins
una mica abans de les 13’30 hores. Com ja ha explicat abans, el seu partit
està en una altra línia. Estan d’acord amb el dret de decidir i també en
l’autodeterminació, però mantenim el seu model d’estat i no entrarem en
jugades com la d’aquesta moció, ni defensarem interessos partidistes
d’altres. Com a conseqüència, s’abstindran.
De nou, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que, evidentment, ells estan a
les antípodes polítiques d’ERC, però no pot admetre que digui que el PP està
sempre en contra Catalunya. Les minories no poden imposar-se a les
majories i vostès són minoria, i volen que tots els altres passem per on
vostès diuen.
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Evidentment, nosaltres critiquem a ERC, als seus polítics i al seu govern,
però això no és anar en contra de Catalunya. Li recordo que solament un de
cada tres catalans van votar a favor de l’Estatut i l’estar en contra no vol dir
anar contra Catalunya. Ell fa 50 anys que viu a Lloret i mai ha parlat mai de
Catalunya ni ha dit que se sentís malament o pressionat.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que, com ja ha comentat
abans, la prioritat és superar la crisi econòmica, aixecar el país i defensar
l’autogovern, així com continuar donant tots els serveis possibles a Lloret, i
amb això continuarem igual que fins ara.
Sense més deliberació, i per 11 vots favorables dels regidors presents de
CIU i ERC, 7 vota en contra dels regidors de PSC-PM i PP, i 1 abstenció del
regidor d’ICV-EUiA, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
El passat dia 13 de setembre els ciutadans d'Arenys de Munt
(Maresme) van poder participar en una consulta popular per
l’autodeterminació, fet que es produïa per primera vegada en un
municipi dels Països Catalans.
Aquesta consulta, fet habitual en alguns estats però no a l'espanyol,
es va convertir en una cursa d'obstacles imposats per l'Estat
espanyol, a través de les seves institucions, d'una banda prohibint la
collaboració del govern municipal amb l'entitat convocant, i d'altra
banda amb l'autorització d'una manifestació falangista.
Malgrat tot això, la consulta es va celebrar en un clima festiu i sense
cap tipus d'incidència, demostrant així el grau de maduresa de la
societat catalana i fent bons els postulats que alguns defensem que la
ciutadania de Catalunya té assumit el dret a decidir i que el seu
exercici no ha de comportar cap tipus de conflictivitat social, malgrat
el que pregonen els partits estatalistes.
Malgrat que els governs locals no podem convocar consultes populars
sobre matèries que sobrepassin l'àmbit de les competències
municipals, és evident que no podem restar sense actuar davant
d’alguns temes, igualment com hem fet els ajuntaments durant molts
anys en moltes matèries que no eren de competència municipal.
Entenem també que mentre el Parlament està tramitant la Llei de
consultes populars per via del referèndum el mecanisme de les
consultes populars convocades per entitats cíviques i socials amb el
suport dels ajuntaments és el camí a seguir.
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:

47

Primer.- Felicitar a la gent i als representants municipals d'Arenys de
Munt per la demostració de civisme i democràcia participativa que
han dut a terme, convertint una consulta popular en una festa i
demostrant que exercir el dret a decidir és possible.
Segon.- Donar suport, quan es donin les condicions necessàries i hi
hagi suficient consens social a les iniciatives que sorgeixin des de les
entitats cíviques locals per a la celebració de consultes populars per la
independència.
Tercer.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de
Catalunya, al de les Illes Balears i del País Valencià, a l'ajuntament
d'Arenys de Munt, als portaveus dels diferents grups amb
representació a la cambra.
El Sr. Alcalde torna a dir al Sr. Garcia que la moció conjunta es va passar
per correu electrònic aquest matí a tots els grups.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
No se n’ha presentat cap.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de l'Alcaldia
des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap mena:
Decrets dictats per l’Alcalde-President:
-

Mes de juliol: núm. 725 de data 01/07/09 fins al núm. 866 de data
31/07/09.
Mes d’agost: núm. 867 de data 03/08/09 fins al núm. 1019 de
data 31/08/09.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de juliol: núm. 691 de data 01/07/09 fins al núm. 825 de data
31/07/09.
Mes d’agost: núm. 826 de data 03/05809 fins al núm. 940 de data
31/08/09.

• PRECS.
• PREGUNTES.
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El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta la
següent pregunta:
“En tant que, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data
quatre de setembre de dos mil nou, s’ha concedit llicència d’obra
major a la mercantil DIAGNOSTIC DEVELOPMENT COMPANY, Societat
limitada, per a que procedeixi a l’enderroc de l’Hotel Blanca Aurora, al
carrer Sènia del Rabich, número 23, quin solar, te façana a l’
esmentat carrer, al carrer Oliva i al carrer Torrentó; essent que el
mateix acord exigeix la prestació de fiança per import 22.440,00 €,
per a respondre del possible deteriorament de béns públics.
Com sigui que, a dia d’avui, en el carrer Sènia del Rabich s’estan
executant les obres emparades en el Fons estatal d’Inversió Local
(FEIL), segons projecte presentat a tal convocatòria per part d’aquest
Ajuntament, i sufragat pel govern de l’estat espanyol.
Essent que la manca de coincidència temporal de tals obres pot
comportar prolongades incomoditats als veïns, als usuaris del mercat
municipal i els seus concessionaris de parades, així com impediments
a la mobilitat de persones i vehicles.
Per tots els expressat fets, adrecem la present pregunta a l’equip de
govern, a fi i efecte de que informi, tant al Ple de l’ Ajuntament, com
a la ciutadania:
1r.- Si s’ha dut a terme cap mena de gestió amb la mercantil
Diagnostic Development Company, SL per a que procurar que
l’enderroc de l’ anomenat Hotel Blanca Aurora i el conseqüent trànsit
de vehicles pesats, coincideixi amb el període en que el carrer Sènia
del Rabich estigui pendent de pavimentació.
2.- Si s’ha tingut present, que l’obra en execució en compliment del
FEIL, tot i ser licitada per aquest Ajuntament, es sufragada pel
govern espanyol i que qualsevol dany a la mateixa pot ser reclamada
per aquest a la promotora, en tant que l’obra no hagi estat
recepcionada per aquest Ajuntament.
3.- Si no creu convenient, en tot cas, per facilitar la mobilitat de
vehicles i persones, i causar per tant les mínimes molèsties als veïns,
així com al mercat municipal i els seus concessionaris, convenir amb
els titulars de l’ esmentada llicència i amb l’adjudicatari de l’execució
del projecte del FEIL, una execució de les obres que comporti que el
vial no hagi de ser arranjat en més d’una ocasió.”
Contesta el Sr. Tibau dient que les gestions ja estan fetes. Que a les
condicions de la llicència d’obres, l’enderrocament s’ha de fer entre els dies
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15 d’octubre a 15 de novembre, però l’empresa ha demanat que es pugui
fer a principi de l’any que ve. Hi ha una fiança dipositada i es farà tot el
possible per evitar els problemes als que es refereix el Sr. Coloma. Confia
que a finals de desembre estiguin finalitzades les obres del FEIL i intentaran
minimitzar les molèsties i la seva durada.
La Sra. Parrilla, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el
següent prec:
“El Partit dels Socialistes de Catalunya de Lloret de Mar ha rebut
vàries queixes pel mal funcionament d’internet al veïnat del Rieral.
Conegut és per tots que el subministrament de serveis telefònics a
aquesta zona va ser des de bon principi un servei nefast per part de
les companyies.
Arribat el segle XXI, a on les comunicacions a una Vila com Lloret de
Mar no tindrien que ser un problema i donat el cas que des de
l’Ajuntament es pot fer més força per a que les companyies de
telèfons donin millor cobertura.
I donat el cas que l’equip que governa l’Ajuntament de Lloret de Mar
tenia com a una de les seves promeses electorals la implantació del
WI-FI (internet inalàmbric) a tot Lloret de Mar
EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PROGRÉS MUNICIPAL
DE LLORET DE MAR FORMULA EL SEGÜENT PREC:
Que l’Ajuntament de Lloret de Mar faci els contactes necessaris amb
les empreses que subministrin Internet al veïnat del Rieral per
solucionar els problemes de cobertura de banda ample.”
Contesta el Sr. Riera que l’Ajuntament, sobre aquest tema, fa temps que
realitza diferents actuacions. Així, en els inicis de la urbanització del Rieral,
es va encarregar un estudi a Localret, que es va passar a Telefònica i que es
va aprovar. Malgrat això, Telefònica no va fer la seva infraestructura, la
gent comença a viure al barri i comencem a rebre les primeres queixes.
L’Ajuntament intervé per primera vegada sol.licitant que es faci el servei
mitjançant carta enviada el 04/02/2005. A resultes d’aquesta s’instal.len
alguns ramals, que al poc temps són insuficients.
Se segueix la pressió per part de l’Ajuntament, i a principis del 2008 es
munten dos mòduls més. L’associació de veïns presenten un escrit amb 66
signatures denunciant el retard. L’Ajuntament va sol.licitar entrevista amb la
Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat, i amb la reunió amb el
director general es planteja la solució de la banda ampla. El dia següent,
14/10/2008, es fa una reunió amb Iberbanda.
Al mateix temps, es torna a tenir contacte amb Telefònica i a mitjans del
mes de novembre de 2008 es fa la transferència de càrrega per tal que
siguin operatives noves línies per a nous usuaris.
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Sabien que aquestes instal.lacions s’han dut a terme i no tenien, fins ara,
notícies que Internet funcionés malament en el barri. Les notícies que tenen
de diferents veïns és que reben bé el servei, potser haurien de dir quins els
han dit que tenen problemes per analitzar el cas concret.
Pel que fa al Wi-Fi, és cert que tots els partits ho portaven en el seu
programa de 2007, però està prohibit fer-ho gratuïtament per a tothom, i
per tant considera que no hem de fer-ho. La realitat ha canviat amb el pas
del temps, sobretot amb aquesta prohibició del CMT. Solament es permet
per a determinats serveis concrets, com Biblioteca o Puntet, i en aquests
indrets ja ho tenen. Pensem que no hem de malbaratar recursos públics.
La Sra. Parrilla, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el
següent prec:
“Donat que en aquests moments s’està executant les obres per refer
el c/ Girona entre la carretera de Tossa i el c/ Puig de Castellet.
Donat que hi ha contenidors externs a la cantonada del c/ Puig de
Castellet amb c/ Girona, i que coincideix a pocs metres de l’entrada
del CAP, i que la seva localització provoca problemes de pas per la
vorera.
EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA PROGRÉS MUNICIPAL
DE LLORET DE MAR FORMULA EL SEGÜENT PREC:
Es facin les modificacions pertinents al projecte de l’obra del c/ Girona
per incorporar el soterrament dels contenidors.”
Contesta el Sr. Riera que en l’actualitat hi ha 25 illes de contenidors
soterrats, de les quals el 60%, és a dir, 14, estan a Fenals. Hi ha 70 illes de
contenidors de superfície de selectiva, cartró, vidre i envasos, i 37
contenidors de RSU de superfície.
Instal.lar una illa de contenidors soterrats costa més de 50.000 € i hi van 5
contenidors. Els contenidors de superfície de selectiva costen un promig de
800 € per contenidor, i els de RSU de superfície uns 180 € també per unitat.
Per tant, una illa amb 3 contenidors de selectiva i 2 de RSU valen menys de
3.000 €.
Respecte al temps de maniobra, un contenidor de superfície té un temps
d’operació de 35 segons, mentre que un soterrat té un temps de maniobra
d’entre 5 i 7 minuts. També el manteniment és més car i complicat en els
soterrats.
Per tant, els contenidors soterrats no és la solució idònia per a tots els
casos. Des del punt de vista legal, sols el POUM els exigeix en zones de
nova creació (aquest no és el cas d’avui). Donat el cost, la pràctica totalitat
dels soterrats han estat iniciativa dels promotors privats, i com ja s’ha dit
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abans, les accions de manteniment són molt més elevades que en cas dels
de superfície.
També en determinats casos el pas de serveis com clavegueram, aigua,
electricitat o comunicacions, impossibilita, dificulta o encareix molt la
instal.lació de contenidors soterrats. Es per aquest motiu que les poblacions
tenen en el seu nucli urbà diferents mitjans de recollida que s’apliquen
segons les circumstància de cada indret.
Dit tot això, estudiaran el seu prec, però vol deixar clar que hi ha problemes
per posar contenidors soterrats.
La Sra. Parrilla, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el
següent prec:
“Donada la obligatorietat que tenen els establiments alimentaris
dedicats venda al detall de productes amb embolcalls, com per
exemple els anomenats “Take away”d’installar papereres i mantenirles en perfecte estat de neteja , tal i com indica el capítol III , secció
1ª, article 16é de les Ordenances de la Via Pública
Donat l’article 21é de les mateixes Ordenances que prohibeixen
dipositar deixalles de qualsevol tipus en la via pública
Preguem que:
Es faci complir l’article 31é de les Ordenances de la Via pública
referents a aquest capítol III que diu textualment:
“L’incompliment de les obligacions establertes en aquest Capítol
seran sancionades per l’alcaldia”
Contesta la Sra. De la Torre que ja es fa complir i continuaran fent-ho. Cada
establiment ha de posar els mitjans necessaris perquè no s’embruti i
després netejar, si cal.
Vetllaran més, si cal, perquè es compleixi l’ordenança de via pública, i, si és
necessari, s’obriran els pertinents expedients sancionadors.
Els demana que si coneixen llocs determinats on això es produeixi, que li
comuniquin com més aviat possible.

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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