ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 12/09
Dia: 30 de novembre de 2009
Sessió: ordinària
Horari: de 20 a 23’37 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Roma Codina Maseras
Laura Bertran Fontserè
Josep Valls Méndez
M. Àngels de la Torre Barrigon
Ignasi Riera Garriga
Francesc Oliva Pujol
Víctor Manuel Llasera Alsina
M. Antònia Batlle Andreu
Ester Olivé Güell
Ivan Tibau Ragolta
Gregori Elorza Luquero
Joan Carles Amaya Quinto
Lluïsa Parrilla Alcalde
Darwin Austrich Martell
Lidia Garcia Fernandez
Santiago Ontañon Castillo
Carles Passarell Fontan
Antoni Garcia Garcia
Joaquim Teixidor Planells
Eduard Coloma Boada
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (26/10/2009).
Tot seguit, s'examina l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 26 d’octubre
d’enguany la qual, trobada conforme, és aprovada per unanimitat dels
reunits.
2.- DESPATX ALCALDIA.
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Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple:
•

27 d’octubre: Assistència a la reunió de la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva, celebrada a l’Hospital comarcal de Blanes.

•

30 d’octubre: Assistència a l’acte de constitució del Consell rector
del govern territorial de salut (GTS), al centre INNOVA de Pineda de
Mar.

•

31 d’octubre: Assistència, juntament amb altres regidors, a l’acte
organitzat per la família Hubb en agraïment als anys que han passat
a Lloret de Mar.

•

3 de novembre: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret,
Parli amb l’Alcalde.

•

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

•

3 de novembre: Participació en el programa del Canal Català de la
Selva, Fil directe amb l’alcalde.

•

4 de novembre: Assistència al programa de debat
Comunicatur.info, on va entrevistat per temes de turisme.

•

5 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors , a la
roda de premsa de presentació del 57è Rally Costa Brava.

•

6 de novembre: Assistència, delegada al regidor Sr. Ignasi Riera,
juntament amb altres regidors i tècnics, a la sessió de treball PALS, a
la sala d’actes municipal.

•

6 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors, a la
cerimònia de sortida del 57è Rally Costa Brava, campionat d’Espanya
i històric.
6 de novembre: Assistència, delegada al Sr. Ignasi Riera, al sopar
de la 13a Nit de Sant Elm.

•

de

•

7 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors, al
lliurament de premis del 57è Rally Costa Brava, campionat d’Espanya
i històric.

•

7 de novembre: Assistència, delegada a la regidora Sra. Ester Olivé,
a la presentació del llibre del Xino-Xano.
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•

8 de novembre: Participació, juntament amb la regidora Sra. Ester
Olivé a la XXIX Marxa de Popular de Sant Pere del Bosc.

•

8 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors, als
actes de la 36a Nit de l’Esport Lloretenc.

•

9 i 10 de novembre: Assistència, juntament amb el gerent de Lloret
Turisme, Sr. Maurici Carbó, a la World Travel Market de Londres.

•

10 de novembre: Assistència delegada al regidor Sr. Ignasi Riera, al
sopar ofert pel Club d’economia i el director de l’oficina de turisme
d’Espanya a París.

•

11 de novembre: Assistència, delegada a la regidora Sra. Laura
Bertran, a la presentació el Joc de la Memòria “Ell i Ella”, a la sala
d’actes municipal.

•

13 de novembre: Participació en el programa de COM Ràdio on va
ser entrevistat.

•

13 de novembre: Assistència, juntament amb els regidors de la
corporació, al pregó de Sant Romà, a càrrec del pregoner Sr. Agustí
Blanch.

•

13 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors, a la
sopa de l’àvia, que es va oferir al Casal del Jubilat.

•

13 de novembre: Assistència, juntament amb els regidors de la
corporació, al sopar en motiu de la Festa Major de Sant Romà, al
restaurant El Túnel.

•

14 de novembre: Assistència als actes oferts per la Casa de Cúllar
en motiu del 12è aniversari de la seva constitució.

•

14 de novembre: Assistència delegada al regidor Sr. Ignasi Riera, al
sopar d’aniversari de la Penya Barcelonista de Lloret de Mar.

•

15 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors, a la
missa rociera celebrada a la carpa del Pere Torrent.

•

15 de novembre: assistència delegada en el regidor Francesc Oliva
al lliurament de premis de la segona edició de motocross de Sant
Romà.

•

16 de novembre: Assistència, juntament amb la regidora Sra. M.
Àngels de la Torres i els membres del cossos i forces de seguretat, a
la Junta Local de Seguretat.
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•

16 de novembre Assistència, juntament amb altres regidor,a la
presentació del resultat de l’OFERCAT, a la sala d’actes municipal.

•

17 de novembre: Assistència, delegada al regidor Sr. Francesc
Oliva, al lliurament del premi PRIMO de Thomas Cook/Neckermann a
l’Hotel Anabel.

•

18 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors de la
corporació, a la missa solemne amb motiu de la festivitat de Sant
Romà.

•

19 de novembre: Assistència al dinar homenatge a la gent gran, en
motiu de la festa Major de Sant Romà.

•

20 de novembre: Assistència, juntament amb la regidora Sra. Ester
Olivé, a la inauguració de l’UEC.

•

20 de novembre: Assistència, delegada en el regidor Sr. Francesc
Oliva, al lliurament de premis del Girona Convention Bureau a Girona.

•

21 de novembre: Assistència delegada al regidor Sr. Victor Llasera,
a la inauguració de la IX Fira Medieval de Lloret de Mar.

•

22 de novembre: Assistència delegada a la regidor Sra. M. Antònia
Batlle, a la presentació del llibre “ Costa Brava, plató de cinema”, a
l’espai XXS.

•

25 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors, a la
lectura del manifest en el dia internacional per a la eliminació de la
violència envers les dones.

•

26 de novembre: Assistència de l’Alcalde juntament amb el regidor
d’Esports, Ivan Tibau i el regidor de Promoció econòmica, Francesc
Oliva, a la visita amb la Sra. Anna Pruna a la Secretària General de
l’Esport.

•

26 de novembre: Participació en el programa Catalunya Opina a
Sant Just Desvern.

•

26 de novembre: Assistència delegada al regidor Sr. Ignasi Riera, al
lliurament del premi Rodamon, acte organitzat per la revista La
Costa.

•

27 de novembre: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret,
Bon dia Bona Hora.

•

27 de novembre: Visita a les obres del Casino Costa Brava,
juntament amb altres regidors.
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•

27 de novembre: Assistència delegada a la regidora Sra.Ester Olivé,
a donar la benvinguda a l’Hble. Conseller Sr. Ernest Maragall.

•

29 de novembre: Assistència, delegada al regidor d’Esports, Ivan
Tibau al dinar de la territorial de Girona de tennis al restaurant el
Trull.

•

30 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors, a la
sessió participativa del Pla Estratègic de Turisme, a l’hotel Olympic.

3. RATIFICACIO ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que des de l’últim Ple la Junta de Govern
Local ha adoptat tres acords que s’haurien de ratificar per aquest Plenari.
El primer, és de la Junta de Govern Local de data 21/08/2009 sobre
sol.licitud de pròrroga de subvenció per a la contractació d’AODL-Turisme
Sostenible. Es tracta de sol.licitar la pròrroga per un any de la citada AODL,
demanant una subvenció de 27.045,55 € al Departament de Treball de la
Generalitat.
El segon, és de la Junta de Govern Local de 02/10/09, i és, així mateix,
l’acceptació de subvenció per les despeses de les dues llars d’infants
municipals per al curs 2008-2009, de 237.600 € i 178.200 €,
respectivament, provinents del Departament d’Educació de la Generalitat.
El tercer, és de la Junta de Govern Local de 16/10/09, i és l’aprovació d’un
conveni per a l’expropiació de mutu acord d’una porció de terreny destinada
a vialitat en el c/ Puerto Rico de Lloret de Mar, per a l’execució del projecte
de remodelació i millora de l’Avinguda Amèrica, des del c/ Puerto Rico.
Mitjançant aquest conveni, s’expropia de mutu acord uns terrenys que
permeten fer aquesta obra i que pertanyien a la comunitat de propietaris de
l’edifici Bergantin.
Intervé el Sr. Coloma dient que respecte al primer d’ells, la sol.licitud de
pròrroga de l’AODL, diu que normalment es demana per un any o per un
programa o projecte. Vol demanar quins són els motius per aquesta
pròrroga?. Quin és el projecte?. Finalitza aquesta AODL en aquesta pròrroga
o es continuarà en anys posteriors?. També vol saber la feina que s’ha fet
durant aquest temps, perquè si bé es rep subvenció, l’Ajuntament paga una
part dels costos.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Amaya, dient que respecte al tercer
acord de la Junta de Govern que passa avui a ratificació d’aquest Ple, sobre
un conveni d’expropiació de mutu acord en relació a uns metres quadrats
destinats a vialitat en el carrer Puerto Rico.
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El projecte té un pressupost d’execució i expropiació de 665.517,10 €, i
inclou dos convenis, aquest i el conveni urbanístic Rigat.
En aquest últim conveni l’entitat es compromet a mantenir davant del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la suspensió del recurs ordinari
interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de
setembre de 2001, pel que es va ordenar suspendre l’aprovació inicial de
l’Estudi de Detall de la Zona Nord de l’Hotel Rigat, promogut per la
mercantil “Mar y Montaña, SA.”.
En definitiva, a canvi de les cessions en vialitat per un total de 2.511 m2,
l’Ajuntament permetia en zona 2.6 l’ampliació de 5.000 m2 de sostre, i en
zona 2.4 edificació aïllada separada dels límits de la parcel.la, 6.000 m2 de
sostre.
Veient això, és normal que els veïns de la Comunitat de Propietaris de
l’Edifici Bergantin rebutgin el valor estimat de 186.45 m2 de sòl no
edificable a 120 euros/m2. Aquesta, la de 120€/m2, és la valoració que
aquest Ajuntament va fer inicialment, que proposava pagar per l’expropiació
22.374 €, i ara a aquest acord de Junta de Govern proposa pagar
68.246,29 €, a 366 euros/m2.
A la Comissió informativa varen comentar que la Comunitat de propietaris
demanava un altre preu, tot i així es triplica el valor de l’expropiació. Ens
poden indicar a què es deu, primer, no conservar el valor inicial, i segon,
perquè el valor proposat final té aquest total, es a dir, en que s’han basat
per valorar-ho.
Contesta el Sr. Riera que l’AODL que es prorroga és per tot el tema del
turisme sostenible, i així treballa en diferents projectes, com el de Lloret
Natura o el Pals. També intervé en temes de mobilitat, sobretot per enllaçar
el casc urbà amb la resta del terme municipal.
Per tant, es tracta de projectes i programes que no tenen un termini en el
temps, i la idea és consolidar la plaça a llarg termini. Com a conseqüència,
no es pot parlar d’un temps determinat, ja que creu que la dedicació en el
turisme sostenible és quelcom que no podem deixar de treballar.
A continuació, pren la paraula el Sr. Valls, contestant el Sr. Amaya, dient
que els dos convenis citats no tenen cap relació i, per tant, no estan lligats
com causa i efecte.
El conveni del Rigat prové d’un contenciós anterior a l’any 2003, i que
gràcies a les negociacions es va poder arribar a un acord satisfactori per
ambdues parts. Ells feien les cessions de terrenys per vialitat i ells podien
fer els metres quadrats que l’anterior Pla General els concedia.
El tema de l’edifici Bergantin és la cessió de 186 m2 per
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al que, en un

principi, es demanaven més de 400.000 €.
S’han mantingut converses amb ells i, així mateix, hi ha un informe de
l’arquitecte municipal. I en base a aquests condicionants, se’ls ha estimat
en part el recurs, passant-se dels 22.374 € que s’oferia de principi, als
68.246,29 € que s’han pagat finalment.
Entén que ha estat un bon acord per ambdues parts i insisteix que aquests
dos convenis no tenen rés a veure, ni en el temps ni en rés. Ara el que s’ha
fixat és un preu just que ens estalvia un recurs.
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que la seva visió de les AODL és que
són per un tema puntual, per fer un projecte concret. Creu que a la casa hi
ha suficients tècnics en l’àrea de la que s’ocupa aquesta AODL i que, per
tant, no és necessari crear noves places.
Com a conseqüència, en aquest punt ells s’abstindran ja que, com ha dit,
tenim tècnics suficients i, per tant, no es necessita més persones en
aquesta àrea.
Novament, pren la paraula el Sr. Amaya dient que no se’ls ha justificat el
pagament del major preu i que continuen pensant que el major cost ve
derivat del conveni del Rigat. No estan d’acord, doncs, en el tercer punt i
que, per tant, es veuen obligats a abstenir-se.
Prèvia autorització de la Presidència, intervé el Sr. Secretari dient que es
poden votar per separat la ratificació de cadascú dels 3 acords, acordant el
Sr. Alcalde que es faran votacions separades per cadascun dels tres.
De nou, intervé el Sr. Riera fent una explicació dels objectius generals de
les AODL, dient que tenen dos direccions principals: una que es tracta de
places que no existeixen en la corporació, i una altra que es tracta de places
que treballen de forma transversal. S’utilitzen per dinamitzar diferents
departaments, i en aquest cas concret per portar a terme tot el referent al
turisme sostenible.
Continua citant les altres AODL que ha hagut en aquest Ajuntament i que
han finalitzat, convertint-se en places fixes. Així, la de Comerç; Medi
Ambient; Noves Tecnologies, etc.
Com ja ha dit abans, ell considera que aquesta AODL, amb el temps, s’ha
d’acabar convertint en una plaça de la plantilla municipal.
Seguidament, pren la paraula de nou el Sr. Valls preguntant al Sr. Amaya
que no sap el que vol que fem, si no pagar més o si fer-ho. Amb el conveni
de Rigat van finalitzar un contenciós, i amb l’acord que avui passem a
ratificar evitem un altre.
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Creu que l’important és saber arribar a acords, i nosaltres hem sabut fer-ho
en els dos casos. Existia partida pressupostària per fer-ho, i aquesta obra,
entre altres coses, ens permet salvar un històric plataner, i a més
acondicionar tota la zona, tal i com es mereix el veïnat de Fenals.
Seguidament, es posa a votació l’acord de la Junta de 21/08/09, el qual és
aprovat amb 20 vots favorables dels regidors de CIU, PSC-PM, PP, ICV-EUIA
i GRILL, i 1 abstenció del regidor de ERC.
A continuació, es posa a votació l’acord de la Junta de 02/10/09, el qual és
aprovat per unanimitat.
Finalment, es posa a votació l’acord de la Junta de 16/10/09, el qual és
aprovat amb 16 vots favorables dels regidors de CIU, PP, ICV-EUIA, GRILL i
ERC, i 5 vots en contra dels regidors de PSC-PM.
Com a conseqüència, el Ple Municipal 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:
Des de l'última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat,
per raons d'urgència, acords de competència del Ple i que, com a
conseqüència, cal la seva ratificació per aquest. Els acords són els
següents:
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 21/08/2009.

31.6.- SOLLICITUD DE PRÒRROGA DE SUBVENCIÓ PER A
LA CONTRACTACIÓ D'AODL - TURISME SOSTENIBLE
REF EXP.: 125-2009-DIV-PRORRO-AODL-TUR-SOS

Vistes l’Ordre TRI/125/2006, de 17 de març, la Resolució
TRE/653/2007, de 27 de febrer, i la Resolució TRE/937/2009, de 6 d’
abril, del Departament de treball, per la qual s’obre la convocatòria
per a l’any 2009 per a la sollicitud de pròrrogues de la subvenció per
a la contractació i desenvolupament local (AODL) que modifica
parcialment la Resolució TRE/653/2007.
Vist l’Informe sobre l’activitat desenvolupada, així com el Pla d’Acció
Local i el Pla de Treball efectuat per l’AODL contractat l’ 1 de
desembre de 2008 Sr. ORIOL PERARNAU RIERA per a la realització
del projecte de promoció del turisme des de la vessant sostenible, el
qual finalitza el seu contracte el dia 30 de novembre de 2009 i, atès
que es considera convenient concórrer a la convocatòria de pròrroga
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de subvenció per a la contractació de l’AODL abans esmentat, per tal
de poder finalitzar el projecte citat.
Atès allò que disposen els arts. 21 de la Llei 7/85 modificada per la
Llei 11/1999, de 21 d’abril; 51 de la Llei 8/87 i resta de disposicions
vigents en la matèria.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2007, de delegació
de competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER. Aprovar la documentació presentada per l’AODL relativa al
desenvolupament del projecte adreçat a la promoció del turisme des
de la vessant sostenible, i sollicitar al DEPARTAMENT DE TREBALL
la pròrroga de subvenció per un import de 27.045,55 euros (VINT-ISET MIL QUARANTA-CINC AMB CINQUANTA-CINC EUROS) que
correspon a l’import màxim subvencionable per any i per contractació
dels costos laborals totals, que per l’esmentat projecte pugen a un
total de 45.239,96 euros (costos de salaris i cotitzacions).
SEGON. Facultar expressament al Sr. Alcalde-President a fi que, en
nom i representació de l'Ajuntament, formalitzi la petició i per la
signatura dels documents públics o privats
que calguin per
aconseguir la finalitat perseguida per la Corporació.
TERCER. Aquest acord es ratificarà pel Ple de l’Ajuntament, en la
primera sessió que celebri.
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 02/10/2009.
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ - DESPESES LLARS D'INFANTS CURS
2008-2009

REF EXP.: 10602008000074
Vist l’escrit tramès pel Departament d’Educació, de la Generalitat de
Catalunya, al qual ens informen que en data 28 de setembre de 2009
s’ha publicat al DOGC, la Resolució EDU/2590/2009, de 15 de
setembre, per la qual és dona publicitat a les subvencions atorgades
a les corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs 20082009.
Vist que al Municipi de Lloret de Mar, s’ha atorgat les següents
subvencions:
LLI PÚBLICA LOLA ANGLADA:

237.600,00 €

9

LLI PÚBLICA ELS POPS:

178.200,00 €

Vista la Resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2007, de delegació
de competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar les subvencions concedides pel Departament
d’educació de la Generalitat de Catalunya per les llars d’infants curs
2008-2009.
SEGON.- Acceptar les condicions
l’atorgament d’aquesta subvenció.

i

la

normativa

que

regeix

TERCER.- Ratificar aquest acord a la propera sessió que és celebri del
Ple Municipal.
QUART.- Comunicar aquest acord a GENERALITAT-DEPARTAMENT
D'EDUCACIO, a la Secció d’educació i al Serveis econòmics d’aquest
ajuntament.
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 16/10/2009.
38.36.- PROPOSTA D'APROVACIO D'UN CONVENI PER
L'EXPROPIACIÓ DE MUTU ACORD D'UNA PORCIÓ DE TERRENY
DESTINADA A VIALITAT EN EL CARRER PUERTO RICO DE
LLORET DE MAR PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE
REMODELACIÓ I MILLORA DE L'AVINGUDA AMÈRICA, DES DEL
CARRER PUERTO RICO
I.- La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 9 de gener i
13 de febrer de 2009, respectivament, aprovà inicial i definitivament
el “Projecte de Remodelació i millora de l’Avinguda Amèrica des del
Carrer Puerto Rico fins al Passeig de Fenals”, d’iniciativa municipal.
II.- La Comunitat de Propietaris de l’Edifici EL BERGANTIN és
propietària d’una finca urbana situada en el terme municipal de Lloret
de Mar, finca registral núm. 11.569, inscrita al volum 1401, Llibre
205 de Lloret, foli 226 anvers del Registre de la Propietat Núm. 1 de
Lloret de Mar.
III.- Que dita finca es troba segons consta al[afectada a VIALITAT,
en una porció de superfície 186,45 m Projecte de Remodelació i
millora de l’Avinguda Amèrica des del Carrer Puerto Rico fins al
Passeig de Fenals, amb la següent descripció:
DESCRIPCIÓ PORCIÓ AFECTADA DE VIALITAT: Porció de terreny
destinat a vial de superfície cent vuitanta sis metres i quaranta cinc
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centímetres quadrats. Limita al Nord i Oest amb carrer Puerto Rico, al
Sud amb vial i a l’Est amb finca de la que se segrega.
IV.- Que ha estat voluntat de les parts arribar a un mutu acord en
l’establiment del preu just i tot plegat en base al que estableix la
vigent legislació sobre expropiació forçosa que permeti executar les
obres que s’ha materialitzat en el conveni expropiatori de mutu acord
de data 15 d’octubre de 2009 signat entre l’Ajuntament i la
Comunitat de propietaris de l’edifici Bergantin, en el que s’estableix
un preu just que puja a 68.246,29€uros (SEIXANTA VUIT MIL DOSCENTS QUARANTA SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS), segons
l’informe tècnic valoració de l’Arquitecta Municipal de data 5 d’octubre
de 2009, comprensiu del terreny, incloses les construccions,
plantacions, activitats i càrregues.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- S’apliquen a aquest expedient els articles 53 i 54 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 24 a 33 i 37 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny.
Segon.- L’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa que estableix
que l’Administració i els particulars convinguin lliurament la fixació del
preu just per acord mutu dels béns a què es refereix l’expropiació.
Tercer.- D’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 19 de juny de
2007, l’òrgan competent per la present decisió és la Junta de Govern
Local.
S’acorda:
Primer.- Aprovar el Conveni d’expropiació de mutu acord a
subscriure entre la comunitat de Propietaris de l’Edifici Bergantin i
l’Ajuntament de Lloret de Mar, de la part de la finca descrita en la
part expositiva del present acord, per l’execució del projecte d’obres
ordinàries “Projecte de Remodelació i millora de l’Avinguda Amèrica
des del Carrer Puerto Rico fins al Passeig de Fenals”.
Segon.- Facultar tant àmpliament com sigui possible a l’alcalde per
tal de formalitzar tots els documents necessaris per fer efectius els
presents acords.
Tercer.- Sotmetre l’acord a ratificació del Ple de l’Ajuntament en la
primera sessió que se celebri.
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Quart.- Notificar el present acord als interessats, al departament
d’Intervenció i al departament de Serveis Jurídics (inventari).
4. PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 2/09 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 per aquestes dates, fem la última modificació de crèdit, que
en aquest cas és la segona. Seguidament, dóna lectura íntegra a la
proposta.
Intervé el Sr. Coloma dient que, com en anys anteriors, ha de dir que ells
no participen en aquest ball de números, i per tant es mantindrà
l’abstenció, com ja han fet en situacions similars.
Únicament, voldrien dir que els sembla massa les gratificacions, i també
constatar que finalment s’ha rebut una subvenció per al teatre municipal
per part de la Generalitat de Catalunya.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Teixidor dient que ell voldria que li
donessin explicació sobre dues partides concretes. Una és la de promoció
econòmica, que ja comptava en 330.000 €, i ara s’afegeixen 110.000 €
més. Tenint en compte la importància d’aquesta partida i que Lloret
Turisme destina a promoció més de 2 milions d’euros, voldria que li
expliquessin el seu contingut.
L’altra partida que voldria explicació és la de 80.000 € de control i vigilància
d’aparcaments de superfície, diners que es destinen a una empresa externa
quan, com ja ha dit en una altra ocasió, hi ha 6 persones que treballen per
aquest Ajuntament que són fixes discontinues, i que creu que si ara s’obren
determinats pàrquings durant tot l’any (decisió que no qüestiona), creu que
en ells haurien de treballar aquests treballadors de la casa, augmentant el
temps de treball i no que es doni a una empresa externa.
Entén que com oposició està obligat a demanar explicacions en temes amb
els que no estem totalment d’acord, com avui són aquests dos.
A continuació, intervé el Sr. Garcia dient que hi ha una transferència
negativa del servei d’aigües de 110.000 euros, que és lògic donat que
aquest any Lloret ha gastat 200.000 m3 menys d’aigua. El que lamenten és
que això no s’hagi vist reflectit en els rebuts que paguen els ciutadans, als
que se’ls ha pujat l’aigua.
En el Ple anterior el Sr. Valls va dir que històricament, si baixa el consum
puja el preu, i ell li va contestar que també històricament això depèn del
partit que governi i, a més, que la gestió de l’aigua sigui pública o privada,
això influeix molt.
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Seguidament, es refereix a les diferents partides de gratificacions que hi ha
a la modificació, que són moltes, donant-ne lectura. Pensa que és millor
crear més llocs de treball, i al mateix temps tenir més cura d’aquest excés
d’hores extres, s’ha de repartir millor la poca feina que hi ha.
Pel que fa a la promoció econòmica, entén que el seu augment demostra la
mala previsió en determinats temes (passa de 330.000 a 440.000). No
entén perquè hi ha una partida nova per al pavelló vell, ja que recorda que
es va fer pel FEIL i, per tant, no hauríem de pagar nosaltres res. Però ha
hagut dues modificacions amb un import total de 110.000 euros. Si hem de
pagar més és per un clar defecte de planificació per part de l’equip de
govern.
Tampoc afinen gaire en el tema dels ingressos, ja que pugen els ingressos
de multes fins a 393.000 € (43.000 + 30.000), i això que no compten amb
els que cobren de la grua.
En definitiva, creu que falta planificació i millor gestió del pressupost.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Ontañón, dient que les modificacions que
es fan, comparades amb el total de pressupost, són petites i estan
motivades. Per tant, entén que es tracta d’un pur tràmit
administrativament necessari, i per això votaran a favor.
Intervé, a continuació, el Sr. Amaya dient que el que avui porten a Ple és la
segona modificació de crèdit de l’exercici 2009. Ens trobem moltes partides
que el crèdit pressupostat existia, però ha estat insuficient. Les podríem
posar en blocs, les gratificacions del personal funcionari d’aquesta casa
són:
Any 2009
Personal de Parcs i jardins
Serveis Generals
Policia Local
Urbanisme
Serveis Públics

+ 2.000
+ 16.500
+ 110.000
+ 6.000
+ 29.000

€
€
€
€
€

En ref. al Press.
final 2008
+ 470 €
+ 5.550 €
+49.100 €
+ 5.150 €
+ 14.150 €

€
€
€
€
€

En ref. al Press.
final 2008
+ 42.100 €
+ 6.090 €
+ 3.100 €
- 36.000 €
+ 10.500 €

I del personal laboral són:
Any 2009
Policia local
CEIP Pere Torrent
Parcs i Jardins
Serveis públics
Platges

+ 58.000
+ 5.500
+ 22.000
+ 34.000
+ 24.000
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En total suma la modificació, el suplement de crèdit puja 307.000€, és a dir
en gratificacions entre el personal funcionari i laboral de Parcs i jardins,
serveis generals, Policia local, urbanisme i de platges d’aquest ajuntament,
quan en principi, en el pressupost inicial, la suma de totes les partides de
gratificacions pujaven un total de 276.350€ .
L’assignació individual de les gratificacions han de respondre a serveis
extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball. A què es deu
aquesta puja del 190% i només en aquests 5 departaments?. Quins són
aquests serveis extraordinaris?. Quins criteris segueixen per marcar
aquests serveis extraordinaris?. No seria millor generar més places de
treball?.
La pujada de la llum i la pèrdua de tarifes especials que ens volen comentar
ara amb l’increment de 101.500€ del subministrament elèctric en
enllumenat i semàfors es podria haver previst, ja que al 2008, la despesa
final va ser de 646.900€ i aquest any, amb aquest increment serà de
691.500€, per tant la diferència és de 44.000€. Si la partida s’hagués
pressupostat amb aquesta base, ara no la modificarien aquest 17,20% sinó
un 6,89%.
Hi ha hagut un estalvi de 123.410€ en festes populars, tot i que la despesa
total ha estat de 360.000€, i aquesta despesa la volem comparar a la
despesa del que vostès apunten com a promoció econòmica, que són
aquests actes com ara poden ser els rallis, la despesa ha estat a hores
d’ara de 440.000€, una suma que compta amb aquest increment de
110.000€. Aquí, a la partida de promoció econòmica en referència al 2008,
només hi ha un estalvi de 24.210 €. Poden explicar als veïns i veïnes de
Lloret que la despesa d’organització d’esdeveniments sigui menor que la
de festes populars, la celebració de les seves festes?. Quina mesura de
contenció han pres en els dos casos?.
Al Pla Educatiu de l’Entorn, una eina de l’Ajuntament i una aposta de la
Conselleria d’Educació a Lloret de Mar en matèria de formació que acaba
de ser signada per propers exercicis, veiem que a l’any 2008 vostès varen
destinar 47.595€ més que aquest any. Tot i haver un ingrés de 122.000€
de subvenció de la Generalitat, vostès arriben a generar una despesa de
120.500€, res a veure als 168.095€ de l’any passat. Això ens dona a
entendre que aquest 2009 s’han fet menys accions. Què han deixat de fer?.
L’increment dels ingressos és una de les parts per cobrir aquestes despeses
imprevistes, 100.000€ de l’estat, que ens deixa un total de 6.860.000€ en
participació de tributs, quasi 600.000€ més que l’any 2008, i els 57.000€
de més del Fons de Cooperació Local de Catalunya, amb un total de
449.000€, quasi 120.000€ més que l’any 2008.
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Amb això veiem amb dades que les administracions supramunicipals també
treballen amb els Ajuntaments, no el que tots els que fem política als
ajuntaments voldríem, però si en una importància considerable, per
exemple, aquestes quantitats representen plegades el més del 10% del
pressupost municipal.
A hores d’ara veiem que la despesa en matèria d’ajut social no s’ha
incrementat, esperem que no hagi estat per voluntat política de negar
aquests ajuts. Els integrants del PSC hem tingut moltes visites d’aquesta
matèria. Com està la situació?. Estem ajudant a la gent que compleix els
paràmetres fixats i que necessita ajut?.
Contesta el Sr. Valls que, evidentment, les hores extraordinàries és un dels
cavalls de batalla d’aquest Ajuntament. També ho seran en els propers
pressupostos, que seran difícils de confeccionar, però tampoc és fàcil crear
places noves en aquests moments.
Hem de tenir en compte que el nou conveni amb els treballadors, aprovat
també per vostès, s’ha augmentat el preu de les hores extraordinàries. Per
tant, la comparació no s’ha de fer per euros sinó per nombre d’hores,
perquè si no es distorsiona. També va incidir negativament que abans
havia una borsa d’hores i que aquest últim any no es va fer.
A la promoció econòmica ens han fallat en els rallis les subvencions d’altres
administracions, així com un patrocinador principal. Es per això que hem
hagut de complementar la partida amb recursos propis, donat que no ens
han arribat el que pensàvem de la Generalitat.
Pel que fa al tema dels aparcaments, els diners s’haguessin gastat igual si
s’hagués fet amb treballadors propis, si bé estarien en una altra partida, i
s’ha fet així per solucionar un problema que varen tenir uns treballadors en
fer el canvi de gestor extern dels aparcaments. De totes maneres, aquests
treballadors fixos discontinus de pàrquings, han passat de treballar 6 a 9
mesos des de que estem nosaltres governant.
Pel que fa al tema de l’aigua, ha de dir al Sr.
municipis catalans fan gestió pública integral,
perquè la facturació la fem nosaltres. Com ja va
de la seva externalització ha pujat per sota l’IPC,
1 cèntim d’euro.

Garcia que el 90% dels
cosa que nosaltres no,
dir l’altre dia, l’aigua des
i en concret, aquest any,

Insisteix que una part molt important del rebut no correspon a la taxa de
l’Ajuntament, sinó al cànon de l’ACA, a la que hem pagat més de 20 milions
d’euros sense que s’hagi reinvertit en la xarxa de Lloret i, per tant, sense
que els usuaris s’hagin vist beneficiats. Considerem que això no és just ja
que som nosaltres els que continuem fent i pagant les obres de l’aigua. Ara
hem demanat una subvenció per la meitat del cost de les canonades de la
zona nord de Lloret. Ja veurem si la concedeixen.
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Ens demana el Sr. Garcia afinar el pressupost i pensa que ho fem, doncs la
modificació que es fa és de 290.000 euros sobre un total de més de
45.000.000 €, que suposa una modificació del 0’44%. De totes formen,
intentarem afinar més, si és possible.
El pavelló vell s’ha reformat mitjançant el FEIL, però fora del projecte, i
aprofitant l’oportunitat de fer les obres, s’ha refet el tema de llum i so, així
com adaptar-nos al codi tècnic d’edificació, que és nou i no existia quan es
va fer el projecte.
Es difícil fer les previsions sobre multes, i el que no volem fer tampoc és
inflar les partides. El seu muntant final dependrà de la més o menys
responsabilitat dels infractors.
Del Pla de l’Entorn, ens subvencionen una part, no tot, i depèn de les
activitats que es facin.
Les subvencions són totes benvingudes, malgrat que algunes siguin
minses. També hem de tenir en compte que per al proper any es reduirà el
fons estatal que rebem i que segurament augmentarà l’IVA un 2%, i d’això
haurem de donar les gràcies al govern socialista.
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que està content, referint-se al que ha
dit el Sr. Coloma abans, que la Generalitat hagi donat finalment una
subvenció per al teatre, però hem de burjar una mica més perquè estem
lluny d’aquella distribució de 50-25-25% d’abans, en el que l’Ajuntament
sols havia de posar el 25%. Han passat 3 consellers per Cultura i no havien
aconseguit encara rés.
CIU va presentar una esmena al Parlament, i per fi van aconseguir un
compromís del conseller perquè hagués una partida per Lloret, una partida
que recorda que és la mateixa que hi ha per Arbúcies.
Agraeix l’esforç, però no és suficient. Per la seva part, la Diputació va dir
que donaria 500.000 euros el 2008, no va haver-hi res, ni tampoc l’any
2009. Finalment hem arribat a l’acord que ens donaran 200.000 euros per
any durant els anys 2010, 2011 i 2012.
Estem lluitant per intentar que les subvencions siguin el màxim possible i
no solament amb el teatre. Així, fa poc hem tingut una entrevista amb la
Sra. Pruna per consolidar la subvenció de la piscina, i per intentar
aconseguir una altra per al nou pavelló del Pompeu Fabra, ja que està
dintre el MIEM de Lloret.
De totes maneres, per la Copa CERS no varem tenir cap subvenció ni
tampoc per la Copa del Rei de Hoquei. Pels rallis únicament 12.500 €, quan
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el pressupost ha estat de 400.000 €. Recorda que a Olot, per a la
rehabilitació del teatre, han tingut una subvenció de 800.000 €.
En definitiva, benvingudes les subvencions, però no són suficients i hem de
seguir lluitant per totes i cadascuna d’elles.
De nou, intervé el Sr. Coloma dient que tots esperem més i que no entrarà
ara en aquest tema, perquè és un tema de política de partits. De totes
maneres, és evident que globalment les subvencions per a Lloret han
augmentat molt i que, lògicament, tots demanem encara que sigui majors.
Pren la paraula, novament, el Sr. Teixidor dient que és evident que cap
entitat està prou contenta amb les subvencions que reben, aquest és el joc
a tot arreu.
Li han contestat a les preguntes que ha fet, i per tant respecte les decisions
polítiques, malgrat que a vegades no les comparteixi.
Es la segona vegada que parla en aquest Ple dels treballadors fixes
discontinus dels aparcaments municipals, i creu que s’ha de buscar solució,
sobretot si, com aquesta vegada, creu que ha hagut un greuge comparatiu
al contractar empreses externes.
Ja sap que és pràcticament impossible suprimir les hores extraordinàries,
però creu que entre tots hem de fer el màxim d’esforç per aconseguir la
contenció, tant en aquest tema com en molts altres.
Intervé, tot seguit, el Sr. Garcia dient que no el convencerà pas el Sr. Valls,
i que l’aigua hauria d’estar gestionada per una empresa pública i no
privada, i no canviarà d’opinió. Ja sabem que vostè pertany a CIU i, per
tant, està per l’empresa privada, i jo estic a ICV-EUIA i estem per
l’empresa pública.
Hem pagat a l’empresa aquest any 90.000 € més que l’any passat, i que no
pot ser que disminuint el consum l’aigua hagi de pujar. Sembla un càstig, i
creu que no és just. Vostè tira pilotes fora i parla que el govern de la
Generalitat cobra un cànon i no inverteix a l’aigua de Lloret, però la veritat
és que l’empresa pública que gestionava el nostre aigua no era deficitària i,
per tant, no s’hauria d’haver privatitzat.
Respecte al pavelló vell, entén que s’hauria d’haver fet un projecte global,
sinó qui ha fet el projecte?. Continua pensant que falta planificació, i diu
que és difícil calcular els ingressos per multes, però en aquest, com en
altres temes, el Sr. Valls compleix el seu paper i a vegades diu mitges
veritats, i jo compleixo el meu, no em convencerà.
Novament, pren la paraula el Sr. Amaya, dient que el Sr. Valls ha començat
dient que la modificació era de més de 876.000 € i que ara ja ha dit que és
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de 297.000 €, si bé és neta. El que sí que hem de dir, és que el PSC ho
faria de forma molt diferent.
També ha de dir que considera molt positiva que en el nou FEIL estatal el
20% es podrà dedicar a despesa social i que el seu grup sempre està
disposat a parlar per millorar temes.
Insisteix en les seves preguntes sobre el tema d’ajuts socials, ja que han
rebut visites en relació a aquest tema, i torna a preguntar com està la
situació i si s’està ajudant a la gent que compleix els paràmetres fixats.
Novament contesta el Sr. Valls que, evidentment, tots els que reben
subvencions insisteixen perquè aquesta s’apugi. Per això nosaltres
seguirem insistint en aconseguir les màximes possibles, perquè tenim
moltes idees i molta illusió per aconseguir-les.
Com ja ha dit, el tema de l’augment de la partida d’aparcaments va ser per
garantir la feina a uns treballadors que es quedaven sense feina.
No és CIU la que privatitza gestió de serveis, Sr. Garcia, sinó observi el
desenvolupament dels Progremic i la Planta de Tractament que es fa al
nostre abocador, depèn del seu partit i es fa per concessió a una empresa
privada.
Respecte l’aigua, dir que la seva externalització va generar uns ingressos
per aquest Ajuntament en 5 anys de 21.000.000 €, dels quals ja s’han
invertit en aigua la meitat.
En el FEIL, respecte al pavelló vell, no ha faltat planificació, sinó que per
motius d’oportunitat, s’ha fet una obra complementària.
Insisteix que la modificació neta és de 297.000 € i que la bruta és de
876.000 €, i això és així.
Ens agradaria no haver de fer cap modificació, però el pressupost és una
estimació i no és possible apurar els números més. Entenem que és una
modificació que està dintre d’uns paràmetres assumibles, i malgrat tot
farem més esforços.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que les despeses socials han
pujat, i que s’estan fent les ajudes d’acord amb els criteris tècnics
establerts. Se n’estan fent moltes, perquè hi ha molta demanda. S’està
prioritzant i si ha hagut algun problema, els prega que se’ls faci arribar.
Creu que aquest és un tema que no ha de ser objecte de debat polític.
Respecte al tema de l’aigua, dir-li al Sr. Garcia que en El Prat s’ha fet una
dessaladora, però no s’ha posat en marxa perquè, com que l’aigua de
dessaladora és molt cara, això suposaria pujar les taxes en l’àrea
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metropolitana de Barcelona. Per això es segueix traient del Ter, perquè no
s’encareixi. I això ho fa una conselleria del seu grup polític.
Ara també es fa l’ampliació de la dessaladora de Blanes. Com ja se sap,
CIU està pel trasbalsament del Roina.
Pel que fa la tema dels treballadors fixes discontinus, la major feina ha
estat assumida per treballadors que anaven a l’atur. Aquests treballadors
de l’Ajuntament porten molts anys, i potser en un futur proper es pugui
ampliar els seus períodes de treball.
Sense més deliberació, i per 13 vots favorables dels regidors de CIU i PP, i 8
abstencions dels regidors de PSC-PM, ICV-EUiA, GRILL 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:
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
detall
4330 15100 Parcs i Jardins.- Gratificacions funcionaris
2220 15101 Policia Local.- Gratificacions laborals
4222 22100 Ceip Pere Torrent.- Sumb.llum, gas i aigua
4350 22100 Enllumenat i semàfors.- Subministr.elèctric
4524 22100 Poliesportiu el Molí.- Sumb.llum, aigua i gas
5100 22606 Promoció Econòmica.- Activitats diverses
4260 22706 Altres ensenyaments.- Pla educatiu entorn
Total

codi
7510
1210
2220
4320
4400

297.000,00

II) Transferències positives (despesa corrent)
detall

15003
15100
15100
15100
15100

Increment
2.000,00
58.000,00
5.500,00
101.500,00
1.500,00
110.000,00
18.500,00

Turisme.- Productivitat laborals
Serveis Generals.- Gratificacions funcionaris
Policia Local.- Gratificacions funcionaris
Serveis Urbanisme.- Gratificacions funcionaris
Serveis Públics.- Gratificacions funcionaris
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Increment
1.000,00
16.500,00
110.000,00
6.000,00
29.000,00

4330
4400
5150
5141
4521
2220
4520
5210
4350
4510
5140

15101
15101
15101
21000
21200
21400
22709
43000
21000
22607
22701

Parcs i Jardins.- Gratificacions laborals
Serveis Públics.- Gratificacions laborals
Platges.- Gratificacions laborals
Aparcament Pere Torrent.- Cons i mant
Camps de Futbol.- Cons. mant i rep.
Policia Local.- Cons. I mant. vehicles
Esports.- Contracte de serveis
Comunicacions.- Transf. Corrents OO.AA.
Enllumenat Públic.- Conservació i mant.
Festes populars.- Despeses diverses
Aparcaments superfície.- Control i vigilància
Total

22.000,00
34.000,00
24.000,00
6.000,00
10.000,00
4.000,00
41.000,00
20.000,00
30.000,00
50.000,00
80.000,00
483.500,00

III) Suplement de crèdit (inversió)
codi
detall
4523 63200 Poliesportiu vell.- Adequació coberta
4525 63200 Pistes Atletisme.- Ampliació i retoping
Total

Increment
20.880,00
75.507,78
96.387,78

Total expedient de modificació de crèdit……………

876.887,78

B) Els recursos econòmics a utilitzar per a fer front a l’expedient de
referència se instrumentarà d’acord amb el que disposa article
177.4 R.D. 2/2004 de 5 de març.
I) Majors i/o nous ingressos
codi
39100
39101
42000
45000

detall
Multes
Sancions urbanístiques
Participació en tributs de l'Estat
Participació Fons Cooperació Local Catalunya
Total

Increment
30.000,00
110.000,00
100.000,00
57.000,00
297.000,00

II) Transferències negatives (despesa corrent)
codi

detall

1110 10000 Òrgans de Govern.- Retribucions
4320 12000 Serv.Urbanisme.- Retribucions bàsiques
1210 12100 Serveis Grals.- Retrib. complementàries
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minorament
8.500,00
17.000,00
13.000,00

4320
6110
1210
4320
4330
6220
1210
6110
3140
2220
2220
1110
0110
0110
4120
4421
4410

12100
12100
13000
13000
13000
13000
16000
16000
16104
20302
20400
22606
31001
31003
45300
22700
22703

Serv.Urbanisme.- Retrib. complementàries
Serveis Econòmics.- Retribucions complem.
Serveis Grals.- Personal laboral
Serv.Urbanisme.- Personal laboral
Parcs i jardins.- Personal laboral
Comerç.- Personal laboral
Serveis Grals.- SS.SS. Funcionaris
Serveis Econòmics.- SS.SS. Funcionaris
Protecc.Social.- Indem.jub. anticipades
Policia Local.- Lloguer equips de comunicació
Policia Local.- Lloguer vehicles
Òrgans de Govern.- Reunions i conferències
Deute públic.- Inter. Préstec. Formalitzat
Deute públic.- Inter. Préstec. Concert.
Sanitat.- CSMS transferència
Eliminació de residus.- Cte serveis
Servei d'aigües.- Cons.Costa Brava Potab.

42.000,00
8.000,00
15.000,00
22.000,00
27.000,00
5.000,00
13.000,00
4.000,00
18.000,00
26.000,00
15.000,00
20.000,00
34.000,00
16.000,00
20.000,00
50.000,00
110.000,00

Total

483.500,00

III) Baixes de Crèdit (inversions)
codi

detall

5110 61103 Vies públiques.- Acond. c/Puerto Rico
Total

Minorament
96.387,78
96.387,78

El Sr. Alcalde diu que l’oposició s’ha fixat en unes partides, però no ha citat
altres, com per exemple les retribucions dels òrgans de govern, que
disminueix, així com altres que també haguessin estat
bé de ser
mencionades.
5. INCOACIÓ EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL
DE LLORET DE MAR AMB ELS MUNICIPIS DE BLANES, TORDERA I
MAÇANET DE LA SELVA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera que dóna
lectura íntegra a la proposta.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist l’escrit rebut data 28/10/2009 amb RGE núm. E2009018562 i
remès a aquest Ajuntament per la Direcció General d’Administració
Local, on es posa de manifest que el Govern de la Generalitat està
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impulsant l’elaboració del mapa municipal i comarcal de Catalunya i
s’insta a l’Ajuntament de Lloret de Mar perquè en el termini màxim
de dos mesos adopti el corresponent acord plenari per a l’inici
d’expedient de delimitació del terme municipal així com el
nomenament d’una comissió municipal de delimitació.
Vist el que es disposa en l’article 28.1 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial
dels municipis, on s’estableix que l’inici dels expedients de delimitació
correspon a l’ajuntament o ajuntaments interessats i afegeix que, així
mateix, el Departament de Governació i Administracions Públiques,
en el marc de l’execució del Mapa Municipal de Catalunya, pot instarne l’inici.
Vist que el Ple de data 24/03/05 acordà iniciar expedient de
delimitació del terme municipal de Lloret de Mar amb els municipis de
Tossa de Mar i Vidreres i que aquest procediment es troba actualment
en fase de finalització.
Vist que, un cop finalitzat aquest expedient mancarà actualitzar la
delimitació amb els municipis de Blanes, Tordera i Maçanet de la
Selva.
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 delimitació del terme municipal de
Lloret de Mar en la part que confronta amb els termes municipals de
Blanes, Tordera i Maçanet de la Selva.
SEGON.- Nomenar com a membres de la Comissió que ha de
representar aquest Ajuntament en els operacions de delimitació als
següents:
-

Sr. Xavier Crespo Llobet, Alcalde
Sr. Josep Valls Méndez, Regidor delegat d’Urbanisme
Sr. Ignasi Riera Garriga, Regidor de Mobilitat i Medi Ambient
Sr. Rafel Josep Garcia Jiménez, Secretari General
Sr. Ma. Josep Rodriguez Parés, Cap de la Secció d’Anàlisi i
Territori

TERCER.Comunicar aquest acord als Ajuntaments de Blanes,
Tordera i Maçanet de la Selva, al Departament de Governació i
Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya i als
propietaris de les finques afectades.
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6. DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ INCOAT
PER ACORD DE PLE DE DATA 28/01/2008 PER A L’ADJUDICACIÓ,
MITJANÇANT CONCURS OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DE LA
CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC CONSISTENT EN LA UTILITZACIÓ
DE LA VIA PÚBLICA PER A L’EXPLOTACIÓ DE CIRCUIT TURÍSTIC
AMB UN VEHICLE DE TRACCIÓ MECÀNICA MODEL “TRENET
TURÍSTIC” A LLORET DE MAR.
Abans de l’inici del debat d’aquest punt, s’absenten temporalment de la
sessió els regidors Srs. Austrich i Oliva.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera, que dóna lectura
íntegre a la proposta.
Intervé el Sr. Coloma dient que té dues preguntes sobre aquest tema. Una
és que van presentar al.legacions en el 2008 i es va fer un informe jurídic
en data 8 de maig del mateix any, i fins ara –novembre de 2009- no es fa
res. Ara es desisteix del procediment i volen fer autorització i no concessió.
Aquest és un tema jurídic en el que no entraran, i creu que es pot fer, però
ha passat més d’un any, en el que no s’ha fet cap contesta als que havien
presentat al.legacions.
Creu que s’haurien d’haver contestat les al.legacions abans, i des de fa més
d’un any que se sap que els Serveis Jurídics proposaven canviar la
concessió per autorització.
La segona pregunta és si hi ha voluntat per part de l’equip de govern que
hagi o no trenet
Pensa que aquest servei és viable, i que aquí el que falta és la voluntat de
l’equip de govern de decidir si vol o no el trenet. Recorda que, si hi ha
autorització, això implica una taxa, i aquesta no s’ha aprovat en les
ordenances de 2010. S’ha de dir si hi ha voluntat política d’aparcar aquest
tema i si a l’any vinent haurà o no nou concurs. De moment, el que fan és
una excusa que ja dura més d’un any.
Pren la paraula el Sr. Teixidor, dient que estem en un nou capítol de la
història del trenet. Al final de 2007 ell va presentar una moció perquè
continués el servei del trenet, però CIU va votar en contra.
En el 2008 es va aprovar un plec de condicions, al que es van presentar
al.legacions, però des de llavors ha passat molt temps sense que s’hagi
sabut res. Recorda que en el 2003 CIU va votar a favor de 2 trenets.
Creu que aquest servei és important i que ha de continuar, tant per raons
econòmiques, ingressos de 160.000 €, com perquè feia rutes diferents que
ens permetia mostrar els llocs d’interès que té la nostra vila.
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A més, aquest és un servei arrelat a molts pobles turístics. A la nostra vila
les visites a Puig de Castellet van passar de 18.000 (quan anava el trenet) a
no arribar a 1.000.
No entra en temes jurídics, però si l’autorització és per un ús comú de la via
pública, també ha de dir que aquest servei fa un ús privatiu d’un determinat
lloc, com és la guixeta de venda de bitllets. I també creu que el lloc on
s’aparca el trenet és un ús privatiu i potser es podria treure a concessió en
base a això.
En definitiva, creiem que el que falta és que l’equip de govern digui si té
voluntat política de seguir o no amb aquest servei.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que el “culebron” de la concessió
del trenet turístic ja sembla la cançó de l’enfadós i sobrepassa la dosi de
paciència que el nostre grup ha posat en aquest tema. Recordin que el plec
de condicions que vostès varen presentar al ple del 28 de gener del 2008,
ara fa 22 mesos, per la concessió del trenet turístic, ICV-EUiA varem ser
l’únic partit polític de l’oposició que el va aprovar, sobretot perquè estàvem
convençuts, i encara ho estem, de la necessitat de tenir aquest servei com
atractiu turístic i com a font d’ingressos municipal.
I avui ens presenten al ple una nova figura jurídica com és el “desistiment
del procediment de contractació” provocat principalment, segons l’informe
tècnic elaborat pels serveis jurídics de l’Ajuntament, per les allegacions
presentades al plec de condicions, sobretot per les presentades per dues
empreses de gran implantació en el ram dels transports de viatgers, com
són Transports Pujol i Pujol, S.L. i Sarfa, S.L.
Evidentment, nosaltres no posem en dubte l’informe jurídic dels tècnics de
l’Ajuntament, que considerem impecable. Però el que no volem és facilitar
que es pugui fer un “traje” a mida de ningú. Perquè algú sortirà beneficiat, i
no serà el poble. I, mentrestant, van passant els mesos i els anys, i els
ingressos econòmics que podríem obtenir per aquesta concessió, no els
tenim; i bona falta que ens fan; i això sense parlar del servei que no s’està
realitzant. De què ens serveix tenir un poblat ibèric inclòs a la xarxa de
poblats ibèrics de Catalunya, si no posem els mitjans perquè es pugui
visitar? Se’n recorden del ingressos que estan generant les visites al poblat
ibèric, inclòs en el Museu Obert de Lloret (MOLL) des de que no hi ha el
trenet turístic? Gairebé zero.
Avui ens haurien d’haver presentat, a més a més del “Desistiment del
procediment de contractació” un nou projecte de plec de condicions per
l’autorització, ja que no s’aconsella tècnicament la concessió del servei del
trenet turístic, i, si no ho han fet és per manca de voluntat política i de
serietat.
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A continuació, pren la paraula el Sr. Ontañón, dient que lamenta el
problema amb aquest servei. Que ha llegit tant les al.legacions com
l’informe dels Serveis Jurídics, i creu que el tema queda molt clar. Pensa
que aquest tema s’hauria de reprendre una vegada que es reguli el tema de
la vialitat del passeig. De moment, avui donem un pas.
Tot seguit, intervé el Sr. Elorza dient que ha de criticar la tardança en
contestar les al.legacions presentades.
No discutirà el tema jurídic i, tal com han dit fins ara els altres grups de
l’oposició, el que ha de quedar clar és la voluntat política de l’equip de
govern de tenir o no trenet.
Per la seva part, el seu grup pensa que si, que és un atractiu turístic que
hem de mantenir. Es veritat que havia algunes queixes que feia el tràfic
més lent, però no eren excessives. La gent ho troba a faltar.
Pensa que el que no s’hagi dit rés en tant temps per l’equip de govern, és
per deixadesa i haurien de dir si el volen o no, i han tingut temps de decidir
si seguien amb la concessió o canviaven a l’autorització. De totes maneres,
confia que no es faci un vestit a mida. Que no es convoqui aquest servei els
preocupa, i hauria de dir l’equip de govern, en definitiva, què volen fer.
Serà difícil que aquesta temporada es faci, es farà per l’altra?.
Contesta el Sr. Riera que farà una breu història del trenet a Lloret.
En data 26/10/1995 es va adjudicar pel Ple una concessió d’un trenet a
l’empresa Carrilets Turístics de Catalunya. En aquell moment es va
considerar que era d’interès municipal.
Hem de tenir en compte que normalment els trenets circulen per carrers
peatonals o semi-peatonals, i d’aquesta manera no són una dificultat per la
mobilitat.
El 30/01/2003 es va adjudicar una nova concessió, aquesta vegada amb 2
vehicles, per un termini de 5 anys amb possibilitat de pròrroga per 2 anys
més. El concessionari va tornar ser Carrilets Turístics de Catalunya, essent
segon Transports Pujol SL., que va presentar un recurs contenciós
administratiu.
Per sentència de primera instància del 21/02/2006, es va estimar
parcialment el recurs declarant-se nul l’acord de Ple de 30/01/2003.
L’esmentada sentència va ser apel.lada tant per l’Ajuntament com per
Carrilets Turístics de Catalunya i també per Transports Pujol.
En data 30/07/2007 el Plenari va denunciar el contracte administratiu de
concessió, a fi que no haguessin pròrrogues. El mateix plenari, en data
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28/01/2008, es va incoar expedient de contractació d’una nova concessió i,
així mateix, es requeria a Carrilets Turístics de Catalunya perquè continués
donant el servei fins que es resolgués el concurs.
En data 29/01/2008 es va notificar a l’Ajuntament de Lloret de Mar
sentència ferma en relació al contenciós abans esmentat, en el que es
declarava el dret de Transports Pujol a percebre una indemnització
substitutiva del dret a obtenir l’adjudicació de la concessió.
En compliment de sentència, la Junta de Govern Local en data 18/04/2008
acorda pagar a Transports Pujol en concepte d’indemnització la quantitat de
229.569,94 €.
Alguns han parlat d’avantatges econòmiques de la concessió, però ja hem
vist que no és així. Al concurs s’han presentat 8 al.legacions, i donarà una
dada: de 117 concursos que hem convocat, tenim 7 contenciosos, i 3 d’ells
són d’aquest tema.
Tothom ha preguntat quina és la nostra voluntat. Bé, la nostra és defensar
els interessos de Lloret, com sempre. La meva recomanació és anar amb
molta calma en aquest tema, donada la complexa situació. Aquesta no és
senzilla i, en tot cas, avui, en aquest acord, donem un pas.
La legislació sobre patrimoni estableix 3 figures sobre l’ús de la via pública.
Un ús comú general, com seria el cas de caminar o beure de les fonts
públiques, pel qual no es necessita cap autorització; un ús comú especial,
que seria les taules i cadires, guals, etc., pels que es necessita una
autorització anual i el pagament d’una taxa; i un ús privatiu com podria ser
un quiosc o un carrousel, que necessita una concessió i que es fa per
concurs.
Tot això per garantir que els veïns puguin utilitzar els béns públics i que
tothom tingui dret a fer-ho, d’acord amb la legislació aplicable.
El tema del trenet, fins ara, s’ha fet per concessió, com si fos un ús privatiu.
Però realment l’ús que fa de les vies públiques no és privatiu, sinó que seria
un ús comú especial i, per tant, seria millor fer-ho per autorització que per
concessió.
Entén, que quan es va començar en aquest tema l’any 1995, es fes per
concurs, però ara, donada la situació actual i que tothom sap que és un
negoci per al que ho fa, sembla més lògic l’autorització.
Hem de tenir en compte la complexitat del tema tant per les nombroses
al.legacions com, sobretot, pels contenciosos presentats. Aquest
Ajuntament ha perdut molts diners i també moltes hores dels seus
professionals. Pensa que no està sent rentable per l’Ajuntament des d’un
punt de vista econòmic.
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A l’informe dels Serveis Jurídics es planteja la modificació del plec de
condicions, i ens temem que es faci el que es faci, donarà pas a altres
contenciosos i més complicacions.
Lloret té molts projectes i pensa que el trenet té una importància relativa.
Allò important és, sobretot, la defensa dels interessos de Lloret.
Torna a intervenir el Sr. Coloma, dient que entén que s’esperés un temps,
però que el tema del contenciós ja està fora. A partir d’aquí, no entén la
demora. No entrarà en quin és el sistema ni tampoc en el contingut dels
contenciosos. La pregunta continua sent si volen trenet o no. No cal marejar
la perdiu, han de dir si tenen voluntat política de treure un nou plec de
condicions per al trenet o no. No cal parlar de prioritats, han de contestar si
l’any que ve haurà un nou concurs; és fàcil la contesta: si o no. Qualsevol
postura és legítima.
Novament, pren la paraula el Sr. Teixidor dient que ja entén que és un
tema lleig i que els problemes venen de darrera. Ha hagut un contenciós,
que la justícia ha decidit i no vol fer massa sang del tema. S’ha hagut de
pagar una indemnització.
A partir d’aquí hem de dir quina és la voluntat de cadascun, i pensa que
potser ja estava bé que el trenet fes més lenta la velocitat d’algun vehicle.
També vol deixar clar que tant la guixeta com l’aparcament del trenet entén
que és un ús privatiu.
El tema és si l’equip de govern vol o no un trenet. Ell està a favor, perquè
creu que és positiu, tal i com ha explicat en la seva primera intervenció. No
ja per als rendiments econòmics, sinó perquè ens permet mostrar els
nostres llocs més bonics i perquè estan de moda.
Potser l’equip de govern té altres motius per dir que no. En tot cas, han de
decidir el que volen. Ell, al menys, ho respectarà. No es poden escudar en
l’elevat nombre d’al.legacions, doncs també s’han presentat moltes en
altres temes, com en les mostres comercials, i es van resoldre en un temps
prudencial. Haurien de dir que pensen fer sobre aquest tema.
Intervé de nou el Sr. Garcia dient que no ha entès la contesta del Sr. Riera.
Les al.legacions estan resoltes i no entén perquè diu que haurà més
contenciosos.
El que queda clar és que de moment no volen el trenet i que no tenen cap
voluntat política de tirar endavant el tema. També queda clar que l’oposició
sí que ho volem, perquè és un atractiu turístic i perquè ens ajuda a mostrar
els llocs bonics que tenim sense necessitat de contaminar. Per tant, creu
que és una opció vàlida. Entén que és un servei que ha de seguir i que
l’equip de govern no té cap voluntat que això sigui així.
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Tot seguit, de nou pren la paraula el Sr. Ontañón, dient que els problemes
del carrilet són heretats. No tots estan d’acord en el concurs que es va
convocar, i degut a les al.legacions presentades és pel que s’ha retirat el
plec de condicions.
Avui el que es fa, simplement, és desistir del procediment i, per tant, el
tema no és la promesa de si properament haurà o no trenet. Queda clar
que, es faci el que es faci, hi ha un alt risc que es presentin nous
contenciosos.
Novament, pren la paraula el Sr. Elorza dient que el Sr. Riera no ha
contestat rés del que s’ha preguntat, i pensa que no hem de continuar
donant voltes al tema, sinó que es contesti si haurà o no trenet. Per dir
això, no fa falta que ens expliqui la història del trenet.
S’estigui d’acord o no amb la sentència, aquesta s’ha d’acatar. Nosaltres
entenem que és equivocada, ja que la llei no obligava a exigir el títol de
transportista i la Generalitat va dir explícitament per escrit que ella no ho
exigia. No obstant, el Tribunal va pensar que sí es necessitava, i malgrat el
que pensem, hem de respectar l’estat de dret.
Que es varen presentar al.legacions per part de 8 persones, entitats o grups
polítics contra el Ple de 2008, i no són tantes. A l’informe dels Serveis
Jurídics es recomana l’autorització enlloc de la concessió. Entén que no és
tan problema resoldre les al.legacions ni contestar els contenciosos, doncs
per això tenim els Serveis Jurídics que fan la seva feina perfectament. Per
tant, entén que el que ha dit el Sr. Riera de no tirar endavant un nou plec
per por a nous contenciosos, és una excusa.
Creu que l’equip de govern està en contra d’aquest servei, i és una decisió
lícita, i no és cap problema per continuar amb les tasques de govern.
Sembla que aquest tema no està dintre del seu projecte, doncs ho diguin. El
que no és responsable ni respectuós és no contestar a la pregunta, i
demanen que ho facin, en un sentit o un altre. Ells votaran depenent de la
seva contesta.
Torna a contestar el Sr. Riera, donant les gràcies al Sr. Elorza per la
correcció que ha fet, però ha de tenir en compte que ell no té formació
jurídica. Potser a la intervenció del Sr. Elorza el tema ha quedat més clar.
Les al.legacions s’han resolt, hi havia dues sortides: o el desestiment o un
altre concurs. És responsabilitat d’ell el retard, segurament en aquest tema
li ha faltat motivació degut als molts problemes que el tema planteja. Com
ja ha dit, no és jurista i algun dia haurem de decidir buscar la millor solució.
Pregunten per la voluntat política de si trenet si o no. Doncs en aquest
moment no ho sap. Sí que hi ha voluntat que es visitin els museus de

28

Lloret, Puig de Castellet i altres indrets, però no necessàriament ha de ser
amb el trenet. Nosaltres continuarem desenvolupant el MOLL, i facilitar la
seva visita, però entén que en aquest context el trenet no és
imprescindible.
S’han fet algunes insinuacions a les que no respondrà. Aportin proves, però
les insinuacions no ens condueixen a res.
La guixeta forma part del concurs, no és un element a part ni que sigui
objecte d’un concurs diferenciat.
Tampoc es pot dir que les mostres comercials van tenir moltes al.legacions,
perquè no es tracta d’un concurs, són temes diferents. Pel que fa al
rendiment econòmic, ja ha deixat clar que no solament no hi ha guanys,
sinó que hi ha pèrdues. En definitiva, de moment no està decidir si hi haurà
o no trenet.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que sobre aquest tema hem
d’utilitzar tres paraules: seny, sentit comú i prudència.
Volem o no, hi ha antecedents, i segurament és un tema que aquest
Ajuntament no ha portat massa bé. Hem de donar passos amb seguretat i
no que ens creguin més problemes. Per tant, com ja he dit, hem d’utilitzar
la prudència en aquest tema.
L’equip de govern ha tingut serietat, i no nega que hagi faltat, en part,
voluntat política, però perquè sols hem tingut problemes. La veritat, el tema
no ens encoratja.
Agraeix al Sr. Coloma el to i les formes. I com ja ha dit el Sr. Riera, en
aquests moments no sabem si hi haurà o no trenet.
Sí que volem potenciar el MOLL, que és un projecte de municipi, que no
varem iniciar nosaltres però que hem continuat, i sobre que volem portar a
terme el MOLL, ha de quedar molt clar i que ningú tingui dubtes (amb
trenet o sense).
Sobre aquest tema, també ens podríem preguntar si el trenet podria ser
públic o privat. El que els sobta és la postura del PSC i no vol entrar en
polèmica. Però la veritat és que, per diferents causes, entén que la seva
postura hauria de ser una altra, ja que era el grup majoritari quan es va fer
l’expedient, i quan abans de les eleccions va haver correcció de tarifes.
Però, en fi, no vol entrar a debatre el tema, és el seu problema, ja que té
molt respecte al grup i als seus regidors.
Els Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament porten gairebé invertides 1.000
hores en relació a aquest assumpte.
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Nosaltres hem defensat el mateix que havia defensat l’oposició en aquest
cas, i tampoc compartim el sentit de la sentència.
Realment han hagut dues sentències, i s’ha parlat de rendiment econòmic.
Però si hem de valorar les hores que han dedicat els nostres tècnics, ens ha
costat molts diners, i a més han perdut temps per dedicar-lo a altres feines.
L’altra sentència és de data 21/10/2009, també l’hem perdut, si bé està
recorreguda. Doncs, bé, en la mateixa es diu textualment: “L’administració
demandada posa en evidència un inusitat interès en que el servei fos
prestat per la darrera mercantil citada, i per ningú més”. La darrera
mercantil citada és Carrilets Turístics de Catalunya.
El que fem avui és simplement desistir del procediment, i torna a repetir
que hem d’actuar en seny, sentit comú i prudència en aquest assumpte.
Volem deixar de prendre temps, diners i energies, i quan les aigües estiguin
més calmades i la sentència estigui resolta, aquest Ajuntament o el que
vingui farà el que cregui més oportú. Sap greu, però la situació és aquesta.
De totes maneres, pensa que els veïns de Roca Grossa no estaran massa
disgustats, precisament.
En definitiva, quan es donin aquestes condicions, llavors es podrà pensar si
el servei s’ha de posar o no i en quines condicions es posa, donada la
situació dels contenciosos i les nombroses al.legacions, creu que el tema ha
de quedar, de moment, en espera i el que governi decideixi en el seu
moment.
Sense més deliberació, i per 12 vots favorables dels regidors presents de
CIU i PP, 3 abstencions dels regidors de ICV-EUIA, GRILL i ERC, i 4 vots en
contra dels regidors presents de PSC-PM, el Ple de l’Ajuntament adopta el
següent acord:
En sessió de 28/01/2008 el Ple municipal va prendre l’acord de incoar
expedient de contractació per a l’adjudicació, mitjançant concurs
obert i tramitació ordinària, de la concessió de domini públic
consistent en la utilització de la via pública per a l’explotació de
circuit turístic amb un vehicle de tracció mecànica model “trenet
turístic” a Lloret de Mar. Així mateix, es va aprovar inicialment el plec
de condicions jurídiques, econòmiques i administratives particulars
que havien de regir l’esmentat concurs, el qual es va sotmetre a
exposició publica mitjançant la publicació dels corresponents edictes
en el BOP de Girona i en el DOGC.
Durant el termini d’exposició pública del plec es van presentar els
següents escrits d’allegacions:
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1. Escrit d’allegacions presentat per Juan Andrés Garcia Pérez
(que s’identificava com a professional autònom dedicat a
l’activitat d’explotació de trens turístics), en data 28/02/2008
(NRE 2511).
2. Escrit d’allegacions presentat per Eduard Coloma i Boada,
actuant en representació del grup municipal d’ERC, en data
03/03/2008 (NRE 3662).
3. Escrit d’allegacions presentat per Gregori Elorza Luquero,
actuant en representació del grup municipal del PSC-PM, en
data 03/03(2008 (NRE 3692).
4. Escrit d’allegacions presentat per Marc Fuertes Garcia, actuant
en representació de Carrilets Turístics de Catalunya, S.L., en
data 03/03/2008 (NRE 3706).
5. Escrit d’allegacions presentat per Francisco Javier Galileo Laya,
actuant en nom i representació de Ebotren, S.L., en data
03/03/2008 (NRE 3707)
6. Escrit d’allegacions presentat per Josep Mª Martí Escurell,
actuant en representació de Sarfa, S.L., en data 04/03/2008
(NRE 3798).
7. Escrit d’allegacions presentat per Jaume Pujol Sagaró, actuant
en representació de Transportes Pujol y Pujol, S.L., en data
03/03/2008 a l’Oficina de Correus de Lloret de Mar, i registrat
d’entrada a l’Ajuntament en data 05/03/2008 (NRE 3858).
Els serveis jurídics municipals van emetre informe en relació als citats
escrits d’allegacions. Com a conseqüència d’algun dels arguments
plantejats en les allegacions, l’informe dels serveis jurídics
considerava que calia introduir una sèrie de canvis en el plec de
condicions, els quals consistirien, essencialment, en passar del règim
de concessió al d’autorització o llicència, la qual cosa implicaria
transformar el cànon exigit al concessionari en una taxa que hauria
d’abonar l’empresa o empreses autoritzades. Això, a la seva vegada,
implicaria no poder tenir en compte la millor oferta econòmica com a
criteri d’adjudicació.
En aquest sentit, en l’informe dels serveis jurídics es considerava més
convenient des d’un punt de vista tècnic plantejar una nova redacció
del plec basant-se en el règim jurídic de l’autorització per a l’ús comú
especial de la via pública, que haver de revisar i modificar de forma
íntegra el plec de condicions, per tal d’ajustar-lo al citat canvi de
règim jurídic.
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Com a conseqüència d’aquest nou enfocament jurídic, els serveis
jurídics municipals indicaven en el seu informe la possibilitat de fer
ús de la figura del desistiment del procediment de contractació,
prevista a l’article 139 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de
Contractes del Sector Públic (LCSP), així com també a l’article 93.6
del derogat Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
públiques (RDL 2/2000), norma vigent en el moment de incoar
aquest procediment de licitació.
A la vista dels arguments exposats, es considera que la solució més
adient és la de desistir del procediment de contractació iniciat.
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. Desistir del procediment de contractació incoat per acord de
Ple de data 28/01/2008 per a l’adjudicació, mitjançant concurs obert i
tramitació ordinària, de la concessió de domini públic consistent en la
utilització de la via pública per a l’explotació de circuit turístic amb un
vehicle de tracció mecànica model “trenet turístic” a Lloret de Mar, en
base als arguments esgrimits en l’informe dels serveis jurídics
municipals, els quals s’han sintetitzat en la part expositiva del present
acord.
SEGON. Notificar aquest acord a tots els allegant i als serveis
municipals corresponents.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
Per part del Sr. Elorza, en representació del PSC-PM, es proposa una moció
en relació a l’adhesió a l’editorial dels diaris catalans per “La dignitat de
Catalunya”, dient, així mateix, que aquesta moció es fa conjuntament, amb
els grups ICV-EUIA, ERC i GRILL, donat que s’hi han afegit.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb el vot favorable dels 19 regidors
de CIU, PSC-PM, ICV-EUIA, GRILL i ERC, i 2 vots en contra dels regidors de
PP, acorden la urgència per a la seva incorporació a l’ordre del dia del Ple.
MOCIÓ PER L’ADHESIÓ A L’EDITORIAL DELS DIARIS CATALANS PER
“LA DIGNITAT DE CATALUNYA”.
Prèvia autorització de la Presidència, per part del Sr. Elorza es dóna lectura
integra de la moció.
Intervé el Sr. Coloma dient que malgrat que ells van votar en contra de
l’Estatut, perquè volien més bé una Constitució, està clar que estan pel que
el poble va votar, que va ser a favor de l’Estatut i, per tant, estan al seu
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costat.
S’ha demostrat una vegada més que hi ha la “Brunete” mediàtica espanyola
i també el PP clarament a Madrid, que ens tenen molta estima. En algunes
televisions i mitjans de comunicació d’Espanya, de l’Espanya casposa i
agria, que a la mínima treu les seves armes.
S’alegra que es mogui la societat catalana i que es faci una empenta
donada la situació que provoca la falta de l’esperada sentència. Per tant,
està a favor de l’editorial de diaris de diferents ideologies i més, quan ells
són independentistes. Una editorial també recolzada per tots els partits,
excepte, evidentment, el PP, ja que aquests tenen una altra imatge de
Catalunya i defensen altres històries.
Avui recolzem a la societat civil i pensem que és un exemple que les coses
estan canviant.
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que normalment no intervé en aquests
temes, però avui ha de dir que ell va defensar l’Estatut i per fer-ho va ser
expulsat del partit polític al que pertanyia. Per tant, votarà a favor avui.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que el seu vot serà favorable a
aquesta moció, perquè subscriguin tot el es diu en ella.
A continuació, pren la paraula el Sr. Crespo en nom de CIU, dient que el seu
grup donarà suport a la moció presentada.
Contesta el Sr. Elorza que, donades les intervencions favorables a la moció,
no té rés a dir.
Intervé, tot seguit, el Sr. Ontañón dient que el seu grup ha votat en contra
de la urgència de la moció per dues raons. Primer, perquè ja es va acordar
que no s’acceptarien mocions supramunicipals sobre temes polítics, i
després perquè no consideren que la qüestió sigui d’urgència.
Per altra part, lamenta no haver tingut la moció amb temps (l’ha rebut avui
a les 14 hores) perquè hauria volgut contestar amb tota l’argumentació
possible, que és molta (han tingut una reunió important fins 15 minuts
abans de començar aquest Ple).
No pot per menys de fer esment al fervor del Sr. Elorza quan ha llegit la
moció, ja que mai l’havia vist fer-ho en el temps que portem de legislatura.
Però no l’ha convençut, ja veu que estan en les antípodes polítiques.
Lamenta la publicació de l’editorial, doncs és la primera vegada que passa
en política, que facin una editorial conjunta un nombre important de
periòdics, però és que 28 milions d’euros de subvencions anyals pesen molt.
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El PP, malgrat el que vulguin dir alguns, no està contra Catalunya, sinó
contra determinats polítics de Catalunya que solament saben sembrar la
discòrdia. Això ja ho ha dit en diferents ocasions.
Realment, l’Estatut el van votar a favor 1 de cada 3 catalans, i pensa que la
resta també ho són, i s’hauria de sentir el que pensen. Solament parlen del
contenciós presentat pel PP, i no diuen que també està recorregut per 5
comunitats autònomes, 2 de les quals, Aragó i les Illes Balears, governades
pel PSOE. Però això no els interessa dir-ho, com tampoc que està
recorregut pel Defensor del Poble, que no és precisament del PP.
Nosaltres hem anat de cara, no ens hem amagat, ja que considerem que hi
ha coses que no són constitucionals. I amb aquesta actitud també estem
defensant el que pensa part de la gent.
Vostès governen a Madrid, i també a Catalunya, i haurien de respectar els
tribunals sempre, i no solament quan els interessa. El Sr. Zapatero primer
va prometre respectar l’Estatut tal i com es va votar, però més tard, el 12
d’octubre de 2005, va dir que presentaria 50 esmenes i que el deixaria
“limpio como una patena”. Li recorda la frase del Sr. Alfonso Guerra quan
van arribar al govern d’Espanya, que va dir que “no la conocería ni su
madre”.
Creu que és un error greu intentar deslegitimar al Tribunal Constitucional.
Per la nostra part, nosaltres respectarem el que digui.
Quan vostè parla, Sr. Elorza, jo no he rigut, i menys en un tema com
aquest. Sembla que aquesta editorial per vostè és la Bíblia, per a mi
solament és paper mullat.
Creu que aquest tema, lamentablement, solament té tres solucions i cap
d’elles és bona i acabarà danyant a alguns o a tots. Les tres solucions són
que no hi ha sentència, que faci mal a Catalunya, o que faci mal a la resta
del país. Cap d’elles és una bona solució, per això nosaltres votarem en
contra.
De nou, contesta el Sr. Elorza dient que a les votacions es convoca a
tothom, i que l’Estatut es va aprovar per la immensa majoria del que varen
anar a votar. Les baixes participacions no deslegitimen el que s’aprova.
Jugar amb el nombre de vots o amb les participacions, és malintencionat.
Es Referèndum va ser legal i l’Estatut es va aprovar.
El que passa és que el Tribunal Constitucional s’està constituint en una
tercera càmera i no ho és. Es diu que no es vol respectar el Tribunal
Constitucional, però reiteradament s’està boicoteant la seva renovació. Amb
això, el PP està condicionant el citat Tribunal. Per això solament hem de
veure les declaracions dels líders d’aquest partit.
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El PP fora de Catalunya provoca dissensions i campanyes en contra, busca
enfrontaments, si bé sortosament no té massa seguiment.
L’editorial l’han fet diaris independents de Catalunya i d’àmbit català. Tots
ho han publicat, malgrat tenir idearis diferents. Les subvencions també es
donen fora de Catalunya.
L’editorial no és contra ningú ni contra el PP, sinó és una demostració que la
societat civil catalana vol l’Estatut i que el vol ja, sense més dilació. I això
és un dret, van votar a favor de l’Estatut i per tant, l’hem de tenir.
El que es demana és que hagi una sentència com més aviat possible i que
l’actitud del PP ha estat boicotejar el Tribunal, cosa que ja sabien perquè no
els interessa que surti la sentència.
Entén que estem davant un tema polític i que, si bé és supramunicipal,
també té interès per al municipi, perquè l’Estatut també afecta als municipis
i, per tant, entén que és d’interès directe per a Lloret de Mar.
S’ha presentat d’urgència perquè l’editorial es va fer el 26 de novembre. El
dany és produeix a la societat de Catalunya amb els atacs directes que es
fan des de fora d’ella.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que, com ja ha dit, ells
votaran a favor.
No els sembli estrany que no intervingui massa, malgrat que si tenen
opinions, i molta. Però la política del país està molt bipolaritzada entre
PSOE i PP.
CIU no pot votar en contra ni abstenir-se d’una votació així, però el temps
explicarà perquè un president del govern català, o perquè el PSC necessita
que 12 diaris facin una editorial i es posin d’acord. Potser sigui una mica
d’incompetència d’un govern català que té 25 diputats a Madrid i que tenen
3 anys al Tribunal Constitucional en la situació que està, i això sí que afecta
a la dignitat, independentment del que diguin o decideixin.
Fa uns dies el President Zapatero va dir que no es dictaria sentència abans
dels Nadals, i què sap ell si el Tribunal Constitucional és independent!. El
mateix diria del PP. Pensa que el Tribunal Constitucional en aquests
moments d’independent no té rés.
I a tot això ERC dóna suport al Sr. Montilla (PSC) el qual, entre ell i el Sr.
Zapatero, no han estat capaços que l’Estatut s’apliqui al 100%, si bé, tot
s’ha de dir, en política catalana sí s’està aplicant.
Aquest és un tema molt supramunicipal, si bé no podem defugir de votar la
moció, però ja ho veurem amb el temps si alguns esperen que la feina l’ha
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de fer les editorials o l’ha de fer aquest govern.
Sense més deliberació, i per 19 vots favorables dels regidors de CIU, PSCPM, GRILL, ERC i ICV-EUIA, i 2 vots en contra dels regidors de PP, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
El passat 26 de novembre de 2009, els diaris El Periódico, La
Vanguardia, Avui, El Punt, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre,
La Mañana, Regió 7, El 9 Nou, Diari de Sabadell i Diari de Terrassa,
van publicar unitàriament l’editorial “La Dignitat de Catalunya” que
deia:
“Després de gairebé tres anys de lenta deliberació i de contínues
maniobres tàctiques que han malmès la seva cohesió i han erosionat
el seu prestigi, el Tribunal Constitucional pot estar a punt d'emetre
sentència sobre l'Estatut de Catalunya, promulgat el 20 de juliol del
2006 pel Cap de l'Estat, el rei Joan Carles, amb el següent
encapçalament: "Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat, els
ciutadans de Catalunya han ratificat en referèndum i Jo vinc a
sancionar la llei orgànica següent". Serà la primera vegada des de la
restauració democràtica del 1977 que l'Alt Tribunal es pronuncia
sobre una llei fonamental ratificada pels electors.
L’expectació és alta.
L'expectació és alta i la inquietud no és escassa davant l'evidència
que el Tribunal Constitucional ha estat empès pels esdeveniments a
actuar com una quarta cambra, confrontada amb el Parlament de
Catalunya, les Corts Generals i la voluntat ciutadana lliurement
expressada a les urnes. Repetim, es tracta d'una situació inèdita en
democràcia. Hi ha, no obstant això, més motius de preocupació. Dels
dotze magistrats que componen el tribunal, només deu podran
emetre sentència, ja que un (Pablo Pérez Tremps), està recusat
després d´una espessa maniobra clarament orientada a modificar els
equilibris del debat, i un altre (Roberto García-Calvo), ha mort. Dels
deu jutges amb dret a vot, quatre continuen en el càrrec després del
venciment del seu mandat, com a conseqüència del sòrdid desacord
entre el govern i l'oposició sobre la renovació d'un organisme definit
recentment per José Luis Rodríguez Zapatero com "el cor de la
democràcia". Un cor amb les vàlvules obturades, ja que només la
meitat dels seus integrants estan avui lliures de contratemps o de
pròrroga. Aquesta és la cort de cassació que està a punt de decidir
sobre l'Estatut de Catalunya. Per respecte al tribunal –un respecte
sens dubte superior al que en diverses ocasions aquest s'ha mostrat a
si mateix— no farem més allusió a les causes del retard en la
sentència.
Avanç o retrocés.
La definició de Catalunya com a nació al preàmbul de l'Estatut, amb
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la consegüent emanació de «símbols nacionals« (que potser no
reconeix la Constitució, al seu article 2, una Espanya integrada per
regions i nacionalitats?); el dret i el deure de conèixer la llengua
catalana; l'articulació del Poder Judicial a Catalunya, i les relacions
entre l'Estat i la Generalitat són, entre altres, els punts de fricció més
evidents del debat, d’acord amb les seves versions, perquè una part
significativa del tribunal sembla que està optant per posicions
irreductibles. Hi ha qui torna a somniar en cirurgies de ferro que tallin
de soca-rel la complexitat espanyola. Aquesta podria ser,
lamentablement, la pedra de toc de la sentència.
No ens confonguem, el dilema real és avanç o retrocés; acceptació de
la maduresa democràtica d'una Espanya plural, o el seu bloqueig. No
només estan en joc aquest o aquell article, està en joc la mateixa
dinàmica constitucional: l'esperit del 1977, que va fer possible la
pacífica Transició. Hi ha motius seriosos per a la preocupació, ja que
podria estar madurant una maniobra per transformar la sentència
sobre l'Estatut en un verdader tancament amb forrellat institucional.
Un enroc contrari a la virtut màxima de la Constitució, que no és sinó
el seu caràcter obert i integrador. El Tribunal Constitucional, per tant,
no decidirà únicament sobre el plet interposat pel Partit Popular
contra una llei orgànica de l'Estat (un PP que ara es reaproxima a la
societat catalana amb discursos constructius i actituds afalagadores).
Els pactes obliguen.
L'Alt Tribunal decidirà sobre la dimensió real del marc de convivència
espanyol, és a dir, sobre el llegat més important que els ciutadans
que van viure i van protagonitzar el canvi de règim a final dels anys
setanta transmetran a les joves generacions, educades en llibertat,
plenament inserides en la complexa supranacionalitat europea i
confrontades als reptes d'una globalització que relativitza les costures
més rígides del vell Estat-nació. Estan en joc els pactes profunds que
han fet possible els trenta anys més virtuosos de la història
d'Espanya. I arribats a aquest punt és imprescindible recordar un dels
principis vertebrals del nostre sistema jurídic, d'arrel romana: «Pacta
sunt servanda». Allò pactat obliga.
Hi ha preocupació a Catalunya i cal que tot Espanya ho sàpiga. Hi ha
alguna cosa més que preocupació. Hi ha un creixent atipament per
haver de suportar la mirada irada dels que continuen percebent la
identitat catalana (institucions, estructura econòmica, idioma i
tradició cultural) com el defecte de fabricació que impedeix a Espanya
assolir una somniada i impossible uniformitat. Els catalans paguen els
seus impostos (sense privilegi foral); contribueixen amb el seu esforç
a la transferència de rendes a l'Espanya més pobra; afronten la
internacionalització econòmica sense els quantiosos beneficis de la
capitalitat de l'Estat; parlen una llengua amb més volum demogràfic
que el de diversos idiomes oficials a la Unió Europea, una llengua
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que, en lloc de ser estimada, resulta sotmesa tantes vegades a un
obsessiu escrutini per part de l'espanyolisme oficial; i acaten les lleis,
per descomptat, sense renunciar a la seva pacífica i provada capacitat
d'aguant cívic. Aquests dies, els catalans pensen, sobretot, en la seva
dignitat; convé que se sàpiga.
Som en vigílies d'una resolució molt important. Esperem que el
Constitucional decideixi atenent a les circumstàncies específiques de
l'assumpte que té entre mans –que no és sinó la demanda de millora
de l'autogovern d'un vell poble europeu–, recordant que no existeix la
justícia absoluta, sinó només la justícia del cas concret, raó per la
qual la virtut jurídica per excellència és la prudència. Tornem a
recordar-ho: l'Estatut és fruit d'un doble pacte polític sotmès a
referèndum.
Solidaritat catalana.
Que ningú es confongui, ni malinterpreti les inevitables contradiccions
de la Catalunya actual. Que ningú erri el diagnòstic, per molts que
siguin els problemes, les desafeccions i les contrarietats. No som
davant d’una societat feble, postrada i disposada a assistir impassible
al menyscabament de la seva dignitat. No desitgem pressuposar un
desenllaç negatiu i confiem en la probitat dels jutges, però ningú que
conegui Catalunya no posarà en dubte que el reconeixement de la
identitat, la millora de l'autogovern, l'obtenció d'un finançament just i
un salt qualitatiu en la gestió de les infraestructures són i continuaran
sent reclamacions tenaçment plantejades amb un amplíssim suport
polític i social. Si és necessari, la solidaritat catalana tornarà a
articular la legítima resposta d'una societat responsable.”
Donat que el Partit dels Socialistes subscriu completament el que es
manifesta en aquesta editorial, i entén que la defensa de l’Estatut és
vital no només per Catalunya i la seva dignitat, sinó pel
desenvolupament del nostre país i dels seus municipis, inclòs el
nostre.
Donat els atacs que han patit els diaris i institucions que s’han adherit
a aquesta editorial des de Madrid i els diaris nacionals, fent un altre
atac contra Catalunya i els catalans.
Donat que entenem que aquesta editorial únicament posa de
manifest una realitat social inqüestionable, i és que l’Estatut és
completament constitucional, que ha estat aprovat pel Parlament de
Catalunya, per les Corts espanyoles i per la població catalana,
mitjançant referèndum.
Entenem que el nucli essencial del pacte constituent és que la última
paraula en la defensa del dret a l’autonomia la tenen els ciutadans de
la nacionalitat o regió afectada. En cap moment, en tot el debat
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constituent, el Tribunal Constitucional va figurà com a guardià del
principi d’unitat o del dret d’autonomia. Per tant, entenem que
treure-li la paraula a les Corts i als ciutadans de les nacionalitats
afectades, als ciutadans de Catalunya, per exemple, suposa una
ruptura del pacte constituent on descansa la legitimitat de l’Estat
autonòmic.
Per tot això, el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya
– Progrés Municipal de Lloret de Mar, proposa al Ple de l’Ajuntament
de Lloret de Mar del 30 de novembre de 2009, l’adopció del següent
acord:
1.- Que es faci una adhesió pública de l’Ajuntament al text íntegre de
les editorials dels diaris El Periódico, La Vanguardia, Avui, El Punt,
Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7, El 9
Nou, Diari de Sabadell i Diari de Terrassa, ressenyat a l’exposició.
2.- Que es comuniqui aquesta adhesió a tots els diaris esmentats, així
com al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i a
tots els portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.
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 d’octubre: núm. 1157 de data 01/10/09 fins al núm. 1423 de
data 30/10/09.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes d’octubre: núm. 1013 de data 05/10/09 fins al núm. 1137 de
data 30/10/09.

• PRECS.
• PREGUNTES.
Pregunta presentada pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal de
ERC:
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“Atès el conveni transaccional atorgat entre l’Ajuntament de Lloret de
Mar, i l’empresa Promociones Solmar 2001, SL, en data de 29 de
maig de 2009.
Com sigui que, en tal conveni transaccional es relacionen els
contenciosos existents entre les parts, als que per la seva subscripció
es dona termini, i que son, entre d’altres:
I) Recurs contenciós administratiu seguit davant el Jutjat contenciós
administratiu número 1 de Girona, amb el número 164/2008, del
que, desprès de la sentència dictada en tal procediment,
PROMOCIONES SOLMAR 2001, SL, va interposar recurs d’apellació.
II) Recurs contenciós administratiu seguit davant el Jutjat contenciós
administratiu número 3 de Girona, contra els Decrets d’Alcaldia
números 335/08 i 336/08.
III) Reclamació de responsabilitat administrativa, interposada per
PROMOCIONES SOLMAR 2001, SL en data 8 de setembre de 2008 i
recurs contenciós administratiu de reclamació de responsabilitat
patrimonial, seguit amb el número 3/2009, davant el jutjat del
contenciós administratiu número 1 de Girona.
...
V) Recurs contenciós seguit davant el jutjat del contenciós
administratiu número 3 de Girona, amb el número 62/2009, contra el
Decret de liquidació de 8.000.000,00 €.
Atès el fet que, segons el pacte setè de tal conveni, que regula el
desistiment d’accions, cada part ha de fer-se càrrec de les seves
costes i per tant, tal pacte comporta que l’Ajuntament de Lloret de
Mar, hagi d’assumir el pagament dels aranzels i honoraris dels
Procuradors i Advocats que l’han representat, i dirigit en els
relacionats procediments.
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.- De quin ha estat el cost dels aranzels i honoraris de procuradors i
advocats que han intervingut en el recurs contenciós administratiu
seguit davant el Jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona,
amb el número 164/2008, del que, desprès de la sentència dictada en
tal procediment, PROMOCIONES SOLMAR 2001, SL, va interposar
recurs d’apellació. Identificant tanmateix als qui obraren com a
procurador i lletrat de l’Ajuntament de Lloret de Mar en tal
procediment judicial.
2n.- De quin ha estat el cost dels aranzels i honoraris de procuradors
i advocats que han intervingut en el Recurs contenciós administratiu
seguit davant el Jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona,
contra els Decrets d’Alcaldia números 335/08 i 336/08. Identificant
tanmateix als qui obraren com a procurador i lletrat de l’Ajuntament
de Lloret de Mar en tal procediment judicial.
3r.- De quin ha estat el cost dels aranzels i honoraris de procuradors i
advocats que han intervingut en la reclamació de responsabilitat
administrativa, interposada per PROMOCIONES SOLMAR 2001, SL en
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data 8 de setembre de 2008 i el recurs contenciós administratiu de
reclamació de responsabilitat patrimonial, seguit amb el número
3/2009, davant el jutjat del contenciós administratiu número 1 de
Girona. Identificant tanmateix als qui obraren com a procurador i
lletrat de l’Ajuntament de Lloret de Mar en tal procediment judicial.
4t.- De quin ha estat el cost dels aranzels i honoraris de procuradors i
advocats que han intervingut en el recurs contenciós seguit davant el
jutjat del contenciós administratiu número 3 de Girona, amb el
número 62/2009, contra el Decret de liquidació de 8.000.000,00 €.
Identificant tanmateix als qui obraren com a procurador i lletrat de
l’Ajuntament de Lloret de Mar en tal procediment judicial.”
Contesta el Sr. Valls que respecte al primer punt, recurs n. 164/2008,
l’advocat ha estat el Sr. Reixach, per tant, els serveis jurídics de la casa, i el
procurador el Sr. De Bolos i Pi, amb dues factures de 4.583,13 € i 2.896,27
€.
Respecte al segon, els decrets d’alcaldia 335/08 i 336/08, és el recurs
394/08, amb el procurador Sr. De Bolos i Pi i l’advocat Figueras-Soler, amb
dues factures de 489,36 € i 1.742,90 €, i una provisió de fons de 1.742,90
€.
Pel que fa al tercer, recurs 3/2009, l’advocat és el Sr. Batllori Nouvilas amb
una provisió de fons de 2.900 € i una factura de 1.160 €.
Per últim, el quart, és el recurs 62/2009, del que hi ha una provisió de fons
de 300 € del procurador Sr. De Bolos i Pi.
Això fa un total de 14.278,76 €.
Prec presentat pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal de ERC:
“Atès l’estat de total foscor que presenta el solar, utilitzat actualment
com aparcament, situat a l’avinguda de Vidreres –entre el carrer dels
Mestres i el Carrer de les Escoles-, que el fa totalment insegur a
partir de l’hora que cau el sol.
PREGUEM A L’EQUIP DE GOVERN QUE, es procedeixi a l’enllumenat
del fanal existent a tal plaça a fi efecte de reduir les possibilitats de
robatoris –tant als vehicles com a les persones que hi transiten- així
com evitar accidents i caigudes de vianants per causa d’aquesta total
absència d’illuminació.”
Contesta el Sr. Tibau que ja és un tema sobre el que han actuat, i en tot
cas es reforçarà la llum.
Prec presentat pel Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSCPM:
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“En el Ple de la Corporació celebrat el passat 7 de juliol del 2008, el
Grup Municipal PSC de Lloret de Mar, varem presentar una Moció per
a la elaboració i aprovació de les ordenances reguladores del soroll i
vibracions i elaboració del mapa de capacitat acústica del municipi de
Lloret de Mar.
Aquesta moció la varen votar a favor tots els grups de la oposició i la
varen desestimar CIU i PP.
Els motius que va argumentar l’equip de govern per desestimar-la, es
varen centrar bàsicament en el fet de que, tal i com va expressar el
Sr. Riera, estava a punt de sortir l’aprovació del nou reglament de la
llei catalana del soroll i CIU volia treballar sobre el mateix però amb
tots els elements.
Donat que el passat 16 de novembre de 2009 va ser publicat al
DOGC el Reglament de la Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica, i entrà en vigor al dia següent de la
seva publicació.
Donat que el mateix reglament preveu que els ajuntaments elaborin
Plans de mesures per evitar l’impacte acústic.
Donades les contínues manifestacions i denúncies dels veïns i veïnes
de Lloret de Mar per qüestions de soroll.
Per aquestes raons, el GRUP MUNICIPAL PSC-PM formula els
següents precs:
1. Que l’Ajuntament de Lloret de Mar elabori el Mapa Acústic de
Lloret de Mar
2. Que l’Ajuntament de Lloret de Mar elabori les Ordenances
reguladores del soroll.
3. Que l’Ajuntament de Lloret de Mar elabori un Pla de mesures,
per tal d’evitar l’impacte acústic.”
Contesta el Sr. Riera que, tal i com varen dir en el Ple anterior, estaven
esperant a la sortida del Reglament per acabar de fer el mapa acústic i
l’ordenança. Que una vegada s’ha publicat, es farà el que es va dir. Per
tant, s’estudiarà i es faran aquests documents. Això es va fer així perquè la
Universitat de Girona ens ho va aconsellar.
Donat que el Reglament ja està publicat, ens posarem a treballar tal i com
havíem dit.

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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