ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 09/10
Dia: 2 d’agost de 2010
Sessió: ordinària
Horari: de 20 a 22:55 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Laura Bertran Fontserè
Josep Valls Méndez
M. Àngels de la Torre Barrigon
Ignasi Riera Garriga
Francesc Oliva Pujol
Víctor Manuel Llasera Alsina
M. Antònia Batlle Andreu
Ester Olivé Güell
Gregori Elorza Luquero
Joan Carles Amaya Quinto
Darwin Austrich Martell
Lidia Garcia Fernandez
Santiago Ontañon Castillo
Carles Passarell Fontan
Antoni Garcia Garcia
Joaquim Teixidor Planells
Eduard Coloma Boada
David Reixach Saura, Secretari Acctal
S’han excusat d’assistir-hi:
Romà Codina Maseras
Lluïsa Parrilla Alcalde
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (31/05/2010).
L’Alcalde sotmet a votació l’acta de la sessió plenària de data 31/05/2010,
que és aprovada per unanimitat dels assistents.
2.- DESPATX ALCALDIA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple:

1

•

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

•

6 de juliol: Participació en el programa Fil Directe amb l’alcalde, del
Canal Català de la Selva.

•

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

•

9 de juliol: Participació en l’entrevista pels informatius de TV1,
referent al temporal de neu del mes de març.

•

9 de juliol: Assistència al consell d’alcaldes celebrat a Vidreres.

•

10 de juliol: Assistència, juntament amb el regidora Sra. M. Antònia
Batlle, a la inauguració de la Fira del Dibuix i la Foto, a Lloret de Mar.

•

11 de juliol: Assistència, delegada a la regidora Sra. Laura Bertran,
a l’arribada de la bici solidària de l’associació del parkinson, al barri de
Can Ballell.

•

12 de juliol: Assistència, juntament amb els altres membres, a la
reunió de l’Obreria de Santa Cristina.

•

19 de juliol: Assistència, juntament amb altres regidors i regidores,
a la roda de premsa i projecció de la pellícula “L’estació de l’oblit”,
protagonitzada pel lloretenc Sr. Fermí Reixach.

•

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

•

22 de juliol: Obertura, delegada en la regidora Laura Bertran, de la
Jornada de Portes Obertes del centre de dia Versat.

•

22 de juliol: Assistència, juntament amb tos els regidors i regidores
del consistori, a la inauguració del Gran Casino Costa Brava.
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•

23 de juliol: Assistència, delegada al regidor Ivan Tibau i regidor
Josep Valls, al lliurament del 26é Torneig Futbol Sala.

•

24 de juliol: Participació, juntament amb els regidors i regidores de
la corporació, als actes programats en motiu de la Festa Major de
Santa Cristina de Lloret de Mar.

•

24 de juliol: Assistència a la inauguració de l’estant del Centenari de
la Costa Brava, al passeig Verdaguer.

•

25 de juliol: Assistència, delegada al regidor Ivan Tibau, al
lliurament de premis del campionat del Món de Fisball.

•

26 de juliol: Participació en els actes programats en motiu de la
diada de Sant Elm.

•

28 de juliol: Assistència, delegada al regidora Sra. M. Antònia Batlle,
a la inauguració de l’exposició “Centelles”, a l’antic sindicat.

•

1 d’agost: Assistència al nou centre cívic “Can Trinxeria” a Maçanet
de la Selva.

•

1 d’agost: Assistència a la travessa nedant a la Badia de Lloret,
organitzat pel Club de Natació Lloret.

3. RATIFICACIO ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL.
L’Alcalde exposa la proposta i, sense que hi hagi intervencions, la sotmet a
votació, quedant aprovada per unanimitat dels assistents:
El text íntegre de l’acord pres és el següent:
“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:
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JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 23/07/2010
25.2.APROVACIÓ
DEL
CONVENI
FORMALITZACIÓ
SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS
DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT
MUNICIPAL PER AL CURS 2009-2010.
REF EXP.: 10602009000069 - conveni 35/10

Vist que en data 01/06/2010 el Govern va autoritzar el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a atorgar a l’Ajuntament
de Lloret de Mar una subvenció d’import 408.600 € per al
funcionament de les llars d’infants municipals “Lola Anglada” i “Els
Pops” per al curs 2009-10.
Vist que, de conformitat a l’art. 94.5 del text refós de la Llei de
Finances Públiques de Catalunya, les subvencions directes que es
facin a favor de persones jurídiques per quantia superior a 50.000
euros s’han de formalitzar mitjançant conveni.
Atès allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de
13 de juny, en relació als convenis interadministratius.
Atès la Resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2007, de delegació
de competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre aquest Ajuntament i el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del
qual és formalitzar una subvenció d’import 408.600 € per al
funcionament de les llars d’infants municipals “Lola Anglada” i “Els
Pops” per al curs 2009-10, segons el següent detall:

N. CENTRE
17005765
17009151

CENTRE
Llar d’Infants Lola Anglada
Llar d’Infants Els Pops

SEGON.Acceptar la subvenció concedida
d’educació de la Generalitat de Catalunya.

IMPORT
230.400 €
178.200 €
pel

Departament

TERCER.- Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, a la Secció d’Educació de l’Ajuntament de
Lloret de Mar i a la Intervenció municipal per al seu coneixement.
QUART.- Ratificar aquest acord a la primera sessió del Ple que se
celebri”.
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4. DESIGNACIÓ FESTES LOCALS ANY 2011
A petició de l’Alcalde, exposa la proposta el Sr. Riera, regidor delegat de serveis
centrals, que dóna lectura a la proposta.
Sense que hi hagi intervencions, la proposta se sotmet a votació, quedant
aprovada per unanimitat dels assistents.
El text íntegre de l’acord pres és el següent:
“Vist l'escrit tramés pels Serveis Territorials a Girona del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya, pel qual demanen que se'ls
comuniqui les dues festes locals del nostre municipi (que no poden
escaure ni en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials
fixats en l’Ordre TRE/309/2010, de 11 de maig) per a l'any 2011.
Vist que la Festivitat de Santa Cristina, dia 24 de juliol, el proper any
2011 és diumenge.
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. Fixar les següents Festes Locals:
 Festivitat de Santa Cristina: 24 de juliol (DIUMENGE) passarla al dia 25 de juliol (DILLUNS)
 Festivitat de Sant Romà: 18 de novembre (DIVENDRES).
SEGON. Notificar el present acord als Serveis Territorials a Girona
del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya”.

5. DONAR COMPTE RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA, SOBRE L’ADOPCIÓ
DE MESURES EXTRAORDINÀRIES PER AL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE A LES URB. LLORET RESIDENCIAL i MONT
LLORET.
A petició del Sr. Alcalde, pren la paraula el Sr. Valls, regidor delegat
d’urbanisme, el qual dóna lectura de l’esmentada resolució d’Alcaldia.
No hi ha intervencions. El text íntegre de la resolució de la qual es dóna
compte és el següent:

“DECRET D’ALCALDIA 963/2010
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REF. EXP.: Aigua Lloret Residencial
REF. DECRET: DA- 19/07/2010 -SERVEIS JURÍDICS (UNITAT JURIDICA)

“Atès que el servei de subministrament d’aigua potable a les
urbanitzacions Lloret Residencial i Mont Lloret, ambdues ubicades al
terme municipal de Lloret de Mar, el du a terme l’empresa “Riera de
Cabanyes, Companyia d’Aigües, S.A.”, atès que la xarxa d’aigua de
les esmentades urbanitzacions no ha estat mai recepcionada per
l’Ajuntament i, conseqüentment, aquest no presta el servei públic
d’abastament d’aigua potable en aquestes urbanitzacions.
Atès que l’agost de 2009 l’empresa Riera de Cabanyes va estar
diversos dies sense poder donar el servei de subministrament d’aigua
potable a Lloret Residencial i Mont Lloret, de tal forma que
l’Ajuntament va haver de subministrar aigua a l’esmentada
companyia per tal que es pogués restablir el servei, liquidant
posteriorment la tarifa corresponent, d’acord amb allò establert a les
ordenances fiscals, per la venda d’aigua dels dipòsits municipals a la
referida companyia, sense que, a data d’avui, Riera de Cabanyes,
S.A. hagi encara satisfet l’import liquidat per l’Ajuntament.
Vist l’informe emès per l’Enginyer municipal en data 19/07/2010, a
través del qual posa de manifest que des del passat dia 17 de juliol
els veïns de les urbanitzacions Lloret Residencial i Mont Lloret estan
sense subministrament d’aigua potable, i que l’empresa Riera de
Cabanyes, S.A. ha comunicat a l’Ajuntament que no pot assegurar
quan podrà garantir el subministrament, tornant-se a produïr, per
tant, la mateixa situació que a l’estiu passat. Així, l’Enginyer
municipal, després d’advertir que aquesta situació pot derivar en
problemes molt greus de salubritat pública que poden afectar fins a
unes 3.000 persones, proposa que l’Ajuntament requereixi a Aqualia,
S.A., empresa concessionària del servei municipal d’abastament
d’aigua potable, per tal que procedeixi urgentment a subministrar
aigua potable a les urbanitzacions Lloret Residencial i Mont Lloret
utilitzant els mitjans que calguin, i que les despeses que generi la
intervenció d’Aqualia, S.A., així com el valor de l’aigua subministrada
(que s’haurà de quantificar en base a la tarifa de subministrament en
alta aprovada per l’Ajuntament), siguin imputades a l’empresa Riera
de Cabanyes, S.A.
Atès que del que s’exposa en l’informe de l’Enginyer municipal es
desprèn l’existència d’un risc real de problemes molt greus de
salubritat pública que, en cas que es produïssin, podrien arribar a ser
qualificats de catàstrofe o de infortuni públic.
Atès allò establert a l’article 21.1 m) de la Llei 7/1985, de d’Abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, és competència de l’Alcalde
l’adopció de les mesures necessàries i adequades en casos de greu
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risc de catàstrofes o infortunis públics, havent-ne de donar compte
immediata al Ple.
RESOLC:
PRIMER. En ús de la competència atribuïda per l’article 21.1 m) de la
Llei 7/1985, ordenar a l’empresa concessionària del servei municipal
de subministrament d’aigua potable Aqualia, S.A., que de forma
immediata dugui a terme les accions necessàries per tal de prestar el
servei de forma provisional i fins que aquesta Alcaldia no li ordeni el
contrari, a les urbanitzacions Lloret Residencial i Mont Lloret.
SEGON. Informar a l’empresa Riera de Cabanyes, S.A. que el cost del
subministrament d’aigua i de les despeses que es derivin de les
actuacions que s’hagin de dur a terme per a la prestació del servei de
subministrament d’aigua potable a Lloret Residencial i a Mont Lloret li
seran liquidades per l’Ajuntament.
TERCER. Notificar aquest acord a Aqualia, S.A i a Riera de Cabanyes,
S.A., pel seu coneixement i efectes escaients.
QUART. Notificar aquesta resolució a la Intervenció municipal, als
efectes que una vegada es deixin de dur a terme aquestes mesures
extraordinàries, procedeixi a emetre liquidació del cost total del servei
prestat a l’empresa Riera de Cabanyes, S.A.. Notificar aquesta
resolució, així mateix, a l’Enginyer Municipal.
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució a l’Entitat de Conservació
Urbanística de Lloret Residencial i a la Junta de Compensació de Mont
Lloret, pel seu coneixement i efectes escaients.
SISÈ. Donar compte d’aquest Decret al Ple municipal en la propera
sessió que se celebri.
Així ho mana i signa l'alcalde, Sr. Xavier Crespo i Llobet i jo, el
Secretari Accidental, Sr. David Reixach i Saura, en dono fe.”

6. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL I SITUACIÓ DE TRESORERIA DEL PRIMER SEMESTRE DE
2010.
A petició de l’Alcalde el Sr. Valls, regidor delegat d’hisenda, dóna compte
d’aquest punt.
Així, el Sr. Valls comenta que, en línies generals, l’arqueig presenta un
valor, a data 30 de juny, de 22.288.000 €. Pel que fa al capítol d’ingressos,
el Sr. Valls explica que, només a nivell d’ingressos, el pressupost és de
76.247.000 €, als quals, si se’ls afegeix el romanent de tresoreria de

7

26.401.000 € dóna un pressupost total de 102.600.000 €, dels quals
actualment hi ha uns drets disponibles de recaptació de més de 46.000.000
€.
Prossegueix el Sr. Valls, que ressalta que aquest és l’estat d’execució del
pressupost a data 30 de juny, i que, pel que fa als ingressos, cal tenir en
compte que els més importants de l’actual exercici pressupostari, com ara
l’IBI, la taxa d’escombraries i els consums més elevats de subministrament
d’aigua es produeixen el mes de juliol i agost i, per tant, no estan reflectits
en aquest document del qual se’n dóna compte.
En relació a les despeses, el Sr. Valls explica que algunes partides estan en
negatiu, i que algunes s’hauran de suplementar. També comenta que el
pressupost inicial més el romanent de tresoreria sumen un total de
102.600.000 €, dels quals hi ha uns drets disponibles de 47.145.000 €.
Finalitza el sr. Valls recordant que aquesta és la visió global de l’estat
d’execució del pressupost a data 30 de juny de 2010.
El text íntegre de la proposta de la qual se’n dóna compte és el següent:

“Aquesta Alcaldia - Presidència, donant compliment amb el que
disposa la base 17ª d’execució del pressupost, relativa al control i
fiscalització pressupostaris i comptable, que en el punt 2.6 estableix
que per conducte de la Presidència es remetrà al Ple de la Corporació
els mesos de juliol i febrer, informació de l’execució del pressupostos i
moviment de tresoreria per operacions pressupostàries independents
i auxiliars del pressupost, d’acord amb el que disposa l’article 207 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, Text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, corresponent al primer semestre de 2010 que
inclou:
Pressupost de la pròpia Corporació
Pressupost de l’organisme Autònom Serveis de Comunicació
Societat Anònima Municipal Lloret Futur”.
7. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DEL PLA DE MILLORA
URBANA DE CANVI D’ÚS DE PART DEL SOTERRANI EXISTENT A
L’AVINGUDA PAU CASALS, NÚM. 35-37 DE LLORET DE MAR.
A petició de l’Alcalde, el Sr. Valls exposa la proposta en termes similars a la
seva redacció i, sense que hi hagi intervencions, se sotmet a votació,
quedant aprovada per unanimitat dels assistents:
El text íntegre de l’acord pres és el següent:

“FETS:
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1.- En sessió de data 1 de febrer de 2009, la Junta de Govern Local
acordà:
Primer.- Aprovar provisionalment el Projecte del Pla Especial de
canvi d’ús de Part del Soterrani existent en l’ Avinguda Pau
Casals, núm. 35-37, promogut per la mercantil MARTRIBUNA
2001, SL. i redactat per l’arquitecte Jaume MONTFORT i
ROMAGOSA.
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als
efectes de la seva aprovació definitiva, si s’escau
2.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data
14 d’abril de 2010 va acordar:
“1.- Emetre informe, als efectes de l’article 85 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós
de la llei d’urbanisme, sobre el Pla especial de canvi d’ús de part
de soterrani existent en l’avinguda Pau Casals, 35-37 de Lloret
de Mar, promogut per Martribuna 2001 SL i tramès per
l’Ajuntament de Lloret de Mar, amb les consideracions següents:
- La figura de planejament derivat adequada a les
finalitats del que es proposa és un pla de millora urbana,
d’acord amb l’article 68 del Text refós de la Llei
d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de
26 de juliol. Per tant, la tramitació administrativa haurà
de ser la prevista a l’article 79.1.b) i 85.1 del Text refós
de la Llei d’urbanisme.
2.- Indicar a l’Ajuntament que, un cop el pla hagi estat aprovat
definitivament, ha de lliurar en el termini d’un mes a la comissió
territorial d’urbanisme, als efectes d’informació, coordinació i
arxivament, la documentació tècnica i administrativa completa.
Aquest lliurament és condició per a la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva d’aquests plans, sens perjudici del règim
de comunicació d’acords regulat per la legislació municipal i de
règim local de Catalunya
3.- Comunicar-ho a l’Ajuntament”
3.- En data 24 de maig de 2010, RGE 11036, la mercantil
Martribuna 2001, SL presenta projecte del Pla de Millora
Urbana de canvi d’ús de part del soterrani existent a
l’Avinguda Pau Casals, núm. 35-37 de Lloret de Mar, redactat
per l’arquitecte Jaume MONTFORT i ROMAGOSA, que dona
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compliment a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona reproduït en el punt anterior.
FONAMENTS DE DRET:
I.- S’apliquen a aquest expedient els articles 68, 79, 83 i 85 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme.
II.- Art. 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals
i Turisme, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte del Pla de Millora Urbana
de canvi d’ús de Part del Soterrani existent en l’ Avinguda Pau Casals,
núm. 35-37, promogut per la mercantil MARTRIBUNA 2001, SL. i
redactat per l’arquitecte Jaume MONTFORT i ROMAGOSA.
Segon.- Disposar la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la
província.
Tercer.- Trametre als Serveis Territorials d’ Urbanisme de Girona la
documentació tècnica i administrativa completa, d’acord amb el que
preveuen els art. 86 i 101.5 del DL 1/2005, als efectes d’ informació,
coordinació i arxivament, com a condició prèvia a la publicació del
present acord.
Quart.- Notificar la present resolució a la societat Martribuna 2001,
SL com a promotora d’aquest planejament derivat”.

8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) EN L’ART. 201 DE
LA NORMATIVA URBANÍSTICA, REFERENT A LES CONDICIONS
D’EDIFICACIÓ I ÚS DINS L’ÀMBIT PMU 6 DALT DEL PUIG.
A petició de l’Alcalde, el Sr. Valls exposa la proposta en termes similars a la
seva redacció i, sense que hi hagi intervencions, se sotmet a votació,
quedant aprovada per unanimitat dels assistents:
El text íntegre de l’acord pres és el següent:
“FETS:
1.- D’iniciativa municipal, els Serveis Tècnics Municipals han redactat la
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
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(POUM) en l’art. 201 de la Normativa Urbanística, referent a les
condicions d’edificació i ús dins l’àmbit PMU 6 Dalt del Puig.
2.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 2
de juny de 2010, va acordar informar a l’Ajuntament de Lloret de
Mar de la innecessarietat d’emetre informe als efectes del punt 4rt
de l’article 94.1.c del text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per
la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i
administratives, sobre raons d’interès públic que motiven la
modificació del POUM en la zona Dalt del Puig.

FONAMENTS DE DRET:
I.- S’apliquen a aquest expedient els art. 8 i 83 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme; art 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme; i l’art. 52 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya

El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals i
Turisme, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) en l’art. 201 de la Normativa Urbanística,
referent a les condicions d’edificació i ús dins l’àmbit PMU 6 Dalt del
Puig, que ha estat redactada pels Serveis Tècnics Municipals essent
d’iniciativa municipal.
Segon.- La participació ciutadana es concreta en el tràmit d’informació
pública pel termini d’un mes amb la publicació del corresponent Edicte al
Butlletí Oficial de la província, diari d’àmbit gironí, Tauler d'Anuncis i
Web Municipal”.
8. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula el Sr. Garcia, regidor portaveu del grup municipal de ICV/EUIA, que dona lectura als diferents precs que ha presentat, tots
relatius al barri de Puigventós.
En concret, el primer prec del Sr. Garcia fa referència la presa de
mesures consistents en la reducció de velocitat a 20 Km/h en tot el nucli
del barri, a la reparació d’una banda reductora i a sobreelevar un pas de
vianants.
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El segon prec fa referència a la col.locació d’una senyalització vertical de
“stop” complementat amb marca vial a la sortida del camí de terra de
Sant Quirze.
En el tercer prec el Sr. Garcia sol.licita que es facin les gestions
necessàries perquè es compleixin les freqüències horàries del bus urbà a
l’esmentat barri.
Mitjançant el quart prec el Sr. Garcia demana que es facin les gestions
necessàries davant Correus, a fi i efecte de instal.lar novament la bústia
de recollida de correspondència.
Finalment, en el cinquè prec, el Sr. Garcia demana que es procedeixi el
més aviat possible a la neteja d’una parcel.la que hi ha entre l’Avinguda
de les Alegries i el barri de Puigventós, a l’alçada del turó d’en Buc.
Intervé la Sra. De la Torre, regidora de via pública i seguretat ciutadana
que, en relació al quart prec, explica que el Sr. Romà Codina, regidor del
barri de Puigventós, ja havia realitzat la gestió amb Correus perquè
installessin una nova bústia, però li van contestar que no ho
consideraven necessari atès el baix volum de correspondència que es
repartia en aquest barri.
Prossegueix la Sra. De la Torre que, en relació al segon prec, comenta
que un informe de la policia local considera innecessari instal.lar una
senyal, ja que la normativa sobre circul.lació viària ja estableix que
sempre tenen preferència els vehicles que provenen d’una via
pavimentada sobre els que ho fan d’una sense pavimentar.
Intervé el Sr. Garcia que diu conèixer la llei, però entén que la
senyalització farà més segura la circul.lació en aquest punt, i recorda
que pel principi de seguretat viària també les rotondes s’han de
senyalitzar.
Pren la paraula l’Alcalde, que li diu al Sr. Garcia que tindran en compte
el seu prec, ja que considera que, efectivament, es tracta d’un punt en
el que pot generar-se confusió. Comenta que la regidora ha explicat el
que deia l’informe de la policia local, però manifesta que li donaran una
volta més al seu prec per veure com poden sol.lucionar aquest
problema.
Pel que fa al primer prec, la Sra. De la Torre comenta que en vies
urbanes el codi de circul.lació permet circul.lar fins a 40Km/h, i que
l’Ajuntament ja ha reduït la velocitat fins a 30 Km/h, mesura que li
sembla suficient. Quant a la banda reductora, reconeix que és de les
antigues i manifesta que com s’ha de retirar, aquesta proposta
s’estudiarà a la comissió de vialitat que es durà a terme l’endemà de la
present sessió plenària.
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En relació al cinquè prec, el Sr. Riera, regidor delegat de medi ambient,
explica que a la parcel.la a la que fa referència el Sr. Garcia ja s’hi va
passar la segadora i s’han fet diverses actuacions de manteniment. Tot i
així, manifesta el seu compromís de seguir realitzant actuacions de
manteniment de forma periòdica. De tota manera, el Sr. Riera comenta
que a la zona del turó d’en Buc hi ha una parcel.la d’uns 11.000 m2 que
està en males condicions però no és de l’Ajuntament si no que és una
propietat privada, per la qual cosa s’ha requerit a la propietat perquè la
netegi.
En referència al tercer prec, relatiu a la freqüència horària en que passa
el bus urbà pel barri de Puigventós, intervé novament el Sr. Riera, com
a regidor delegat de transports, el qual explica que la línia 1 passa amb
una freqüència de 35 minuts, la línia 2 ho fa amb una freqüència de 20
minuts, la línia 3 amb una freqüència de 40 minuts, la línia 4 amb una
freqüència de 35 minuts i la línia 5, que és la que va al centre del barri,
té una freqüència de 1 hora i escaig.
Finalment, el Sr. Riera explica que al lloc on para el bus urbà al barri de
Puigventós hi havia un tòtem que ja fa un temps va ser substituït per
una marquesina, i li demana al Sr. Garcia que retiri d’aquesta
marquesina un cartell de la seva formació política, i li recorda que en
altres indrets de la població hi ha espais on les entitats del municipi
poden penjar els seus cartells informatius.
Essent les 20’45 hores i sense que hi hagi més intervencions l’Alcalde
aixeca la sessió, de la qual cosa jo, com a secretari, en dono fe i lliuro
aquesta acta.
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