ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 07/11
Dia: 11 de juliol de 2011
Sessió: extraordinària
Horari: de 20 a 21:52 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Romà Codina Maseras, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Ester Olivé Güell
Jordi Martinez Puig
Idoia de Saracibar Garriga
Josep Valls Mendez
Ignasi Riera Garriga
Arseni Frigola Bosch
Marc Fuertes Garcia
Alejandro Romerales Salvador
Juan Diez Mateo
Elena Aleinik Molchan
Fernando Manuel Barbero Sanchez
Oscar Portela Justel
Joan Bernat Pané
Anna Pascual Batlle
Susana Yerro Heras
Enric Martinez Maiz
Leonardo Fernandez Esquinas
Antoni Garcia Garcia
Jordi Orobitg Solé
Josep Cortés Rovira
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general
Pren la paraula el Sr. Alcalde, dient que avui es celebraran dos plens
extraordinaris.
El primer d’ells és el corresponent al cartipàs, que es fa avui perquè hem
estat intentant consensuant-lo fins a l’últim moment, però enteníem que ja
no podíem esperar més i confia que s’aprovi.
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1.- PROPOSTA
L'AJUNTAMENT.

SOBRE

REGIM

DE

SESSIONS

DEL

PLE

DE

Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls, el qual
dóna lectura íntegra de la proposta.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès el que disposa l’article 46 de la Llei 7/85; 98.a) del D.L. 2/2003;
47 i 48 del T.R. 781/86; i 78 i 79 del R.O.F.
El Ple Municipal adopta el següent ACORD:
ÚNIC.- Fixar com a periodicitat per a les sessions ordinàries del Ple
de l’Ajuntament la mensual, assenyalant com a dia l’últim dilluns de
cada mes a les 20 hores preferentment.
2.- PROPOSTA SOBRE REGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls, el qual dóna lectura
íntegra de la proposta.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès el que disposa l’article 99.1 del D.L. 2/2003.
El Ple Municipal adopta el següent ACORD:
ÚNIC.- Fixar com a periodicitat del règim de sessions de la Junta de
Govern Local, en les seves reunions resolutives, la setmanal.
3.- DONAR COMPTE DELS SEGÜENTS DECRETS DE L'ALCALDIA:
•
•
•
•
•

COMPOSICIÓ, DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I PERIODICITAT
JUNTA DE GOVERN LOCAL.
NOMENAMENT TINENTS D’ALCALDE.
JUNTA DE GOVERN LOCAL: COMPOSICIÓ, DELEGACIÓ DE
COMPETENCIES i FIXACIÓ DE DIA I HORA DE CELEBRACIÓ.
DELEGACIONS GENÈRIQUES I ESPECIALS PER A COMESES
ESPECÍFIQUES.
DELEGACIÓ DE LA FACULTAT DE DICTAR RESOLUCIONS I DE
SIGNATURA EN EL REGIDOR DELEGAT DE TERRITORI,
SOSTENIBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA.
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Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls, el qual
dóna lectura íntegra dels Decrets de l’Alcaldia que, d’acord amb la legislació
vigent, han de ser posats en coneixement del Plenari.
El Plenari de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels següents Decrets:
COMPOSICIÓ, DELEGACIÓ DE
JUNTA DE GOVERN LOCAL.

COMPETÈNCIES I PERIODICITAT

DECRET D’ALCALDIA 977/2011
“REF. DECRET: DA- 05/07/2011 -SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA

Atès el que disposen els arts. 20, 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 52 a 55 i 99 i
següents 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
112 a 118 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
dels ens locals, en relació a la composició de la Junta de Govern
Local, delegació de competències a aquest òrgan i periodicitat de les
seves sessions.
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local,
els següents regidors/es:
-

Sra. Ester Olivé i Güell.
Sr. Jordi Martínez i Puig.
Sra. Idoia Saracibar i Garriga.
Sr. Josep Valls i Méndez.
Sr. Ignasi Riera i Garriga.
Sr. Arseni Frigola i Bosch.
Sr. Jordi Orobitg i Solé.

La Presidència de la Junta de Govern Local serà exercida per aquesta
Alcaldia.
Actuarà com a Secretari el Secretari General de la Corporació o
funcionari que el substitueixi.
SEGON.- Les atribucions de la Junta de Govern Local,
següents:

són les

a) L'assistència al President, en l'exercici de les seves atribucions.
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b) Les delegades per aquesta Alcaldia, delegació que es fa mitjançant
la present resolució, i que són les següents:
EN MATÈRIA DE PLANEJAMENT I GESTIO URBANÍSTICA:
• Aprovació inicial del Planejament derivat.
• Informar els avanços de plans parcials urbanístics de
delimitació i posar-los a consulta de l’òrgan competent per a
la seva aprovació definitiva (article 75 Decret Legislatiu
1/2010, de 3 de juliol, endavant LU).
• Aprovació inicial i definitiva dels expedients per a la
constitució de les Entitats Urbanístiques Collaboradores.
• Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió
urbanística (projectes de reparcellació, polígons d’actuació,
convenis urbanístics en la modalitat de compensació per
concertació i aprovació de propostes de declaració de sectors
d’urbanització prioritària).
• Aprovació de convenis urbanístics quan regulin matèries la
competència de les quals no estigui expressament atribuïda
al Ple.
• Aprovació inicial i definitiva de Projectes d’expropiació.
• Aprovació inicial i definitiva de Projectes d’urbanització i
aprovació de projectes d’urbanització complementaris.
• Aprovació inicial i definitiva de Projectes d’Obres ordinàries
el pressupost dels quals no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000
€.
• Atorgament de llicències de parcellació urbanística i de
divisió horitzontal.
• Aprovació de la declaració d’estat ruïnós (amb l’exclusió de
l’audiència prèvia als propietaris i residents)
EN MATÈRIA DE LLICENCIES D’OBRES:
• Atorgament, denegació i suspensió de llicències d’Obres
Majors (amb l’exclusió de canvis de titular, aprovació de
projectes executius, transmissió llicències, atorgament i
denegació de pròrrogues, i requeriment de deficiències.
• Actes i resolucions municipals del procediments en sòl no
urbanitzable, d’acord amb allò establert en els articles 48, 49
i 50 de LU.
• Llicències provisionals d’acord amb els articles 53 i 54 de
LU.
EN MATÈRIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA:
•

Imposició de sancions urbanístiques per infraccions greus
(article 214 LU).
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EN MATÈRIA DE LLICÈNCIES AMBIENTALS I ESTABLIMENTS OBERTS
AL PÚBLIC, ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:
• Atorgament de llicències ambientals, d’acord amb el
procediment i el règim competencial establert a la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats.
• Atorgament de llicències municipals d’establiments oberts al
públic, espectacles públics i activitats recreatives, d’acord
amb el procediment i règim competencial establert a la Llei
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives.
EN MATÈRIA DE LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS DIVERSES
RELATIVES A OCUPÀCIÓ DE VIA PÚBLICA I TRANSPORTS.
• Atorgament d’autoritzacions i llicències
per
ocupació i
utilització de la via pública i espais de domini públic
• Autoritzacions d’ocupació de la zona de domini marítimterrestre amb guixetes de venda de tiquets per a creuers,
sens perjudici de l’autorització de l’administració competent.
• Aprovació altes, baixes de conductors, canvis de vehicle
llicències de taxi i transmissions de llicències de taxi.
• Aprovació tarifes urbanes de taxi.
• Declaració d’apte conductors llicències taxi.
EN MATÈRIA DE CONTRACTES I CONCESSIONS ADMINISTRATIVES
• Concessions d’ús de béns de domini públic, quan el seu valor
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni,
en qualsevol cas, els 3.000.000 €.
• Aprovació de la convocatòria i plecs de clàusules, adjudicació,
modificació i resolució de contractes en els expedients de
contractació administrativa, quan el seu import no superi el
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas, els 6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual quan
el seu termini no superi els 4 anys, sempre que l’import
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
• Incoació i resolució d’expedients sancionadors a contractistes i
de penalització per demora i incompliment en l’execució de
contractes.
• Aprovació de contractes privats i de convenis de collaboració
amb particulars i/o altres administracions públiques (així com
dels tràmits previs que s’escaiguin), llevat que per raó de la
matèria objecte del contracte, de l’import o de la durada del
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contracte les esmentades aprovacions fossin competència del
ple municipal.
• Aprovació de la convocatòria i dels plecs de condicions de les
licitacions per a l’atorgament d’autoritzacions per a explotació
de serveis de platges en zones de domini marítim-terrestre i
resolució d’aquestes licitacions, així com dels canvis de
titularitat, tot això sens perjudici de les autoritzacions que
hagi d’emetre l’administració competent.
EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS
• Sollicitud i acceptació de subvencions, així com qualsevol
acord de tramitació que sigui necessari, llevat que la
normativa que regula la convocatòria de la subvenció en
qüestió exigeixi expressament acord del ple municipal.
• Aprovació de l’atorgament de subvencions i ajuts econòmics a
particulars i entitats quan qui atorga és l’Ajuntament, així
com, si s’escau, la resolució d’aquests expedients, d’acord
amb els requisits i formalitats previstos a la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions i el Reglament que
la desenvolupa.
EN MATÈRIA D’ADQUISICIÓ I ALIENACIÓ DE PATRIMONI
• Aprovar l’adquisició de béns i drets subjectes a la legislació
patrimonial (i acords de tràmit previs que s’escaiguin) quan el
seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost ni els 3.000.000 €.
EN MATÈRIA DE SELECCIÓ, PROVISIÓ, NOMENAMENT, CESSAMENT I
SITUACIONS DIVERSES RELATIVES AL PERSONAL.
• Aprovar les bases de les proves de selecció i provisió de
funcionaris i personal laboral, així com la seva convocatòria i
resolució.
• Nomenament
de funcionaris de
carrera,
interins
o
eventuals, així com l’aprovació de la contractació del personal
laboral, indefinit o temporal.
• Cessament de funcionaris interins i de personal laboral
temporal.
• Declaració de situacions administratives i jubilació de tot el
personal.
EN MATÈRIA DE GESTIÓ ECONÒMICA
• La gestió de despeses superiors a 4.500 Euros (fases A, D, O),
en aquells aspectes concrets o sectorials de la gestió de les
àrees en que es distribueixin els serveis de l’Ajuntament,
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•

•

•

•

incloses les subvencions. S’exceptua l’execució de despeses,
sigui quin sigui el seu import, relacionades en la Base 12.1.3
d’execució
del
Pressupost,
reguladora
dels
supòsits
d’acumulació de diverses fases de la realització de la despesa.
La gestió dels tributs i altres ingressos de dret públic, excepte
aquells que es recapten per efectes timbrats, entrades,
talonari i altres similars, o els ingressos procedents
d’organismes públics i privats, derivats d’aportacions o
subvencions.
Els ajornaments o fraccionaments dels deutes tributaris i
altres de dret públic, les suspensions de l’acte administratiu
sense garantia i la compensació de deutes d’entitats
públiques, d’ofici en altres creditors
o a instància dels
interessats, sempre que el seu import sigui superior a 6.000
€.
L’aprovació de les devolucions d’ingrés excepte aquelles
derivades de l’article 31.1 de la Llei 58/2003, General
Tributària, de 17 de setembre, referides a les devolucions
previstes a la normativa de cada tribut. No s’inclouen la
devolució d’avals i fiances relatives a matèries urbanístiques o
medioambientals, exigides per la legislació sectorial.
L’aprovació de les propostes de resolució dels recursos de
reposició que impliquin variacions substancials dels elements
tributaris.

c) Aquelles delegades pel Ple de l’Ajuntament.
d) Aquelles que expressament li assignin les lleis.
Les delegacions impliquen també la resolució dels recursos
interposats contra les decisions preses en base a la gestió delegada.
En tot cas, i per raons d'urgència, aquesta Alcaldia pot decidir sobre
aquests temes prèvia avocació i donar compte de les resolucions,
posteriorment, a la Junta de Govern Local, en la primera sessió que
aquesta celebri.
TERCER.- Aquestes delegacions es regeixen pel règim general
establert a la legislació aplicable, tant pel que fa a les funcions com a
la revocació.
QUART.- Les sessions de la Junta de Govern Local se celebraran els
dilluns a les 10 hores en primera convocatòria i 1 hora més tard en
segona, havent-se de determinar la periodicitat de les seves sessions
per part del Ple.
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CINQUE.- Que es doni compte d'aquesta Resolució al
Ple de
l'Ajuntament, en la primera sessió que se celebri i que es publiqui al
Butlletí Oficial de la Província.”
NOMENAMENT TINENTS D'ALCALDE
“DECRET D’ALCALDIA 1041/2011
“REF. EXP.: NOMENAMENT TINENTS D'ALCALDE
REF. DECRET: DA- 08/07/2011 -SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA

Atès el que disposen els articles 20 i 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; articles 21 i 22 del
Text Refós 781/1986, de 18 de abril, per el que s’aprova el Text
Refós de les Disposicions legals vigents en matèria de Règim Local;
art. 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 els
articles 35, 38, 41, 43-1, 47 i 48 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals (ROF).
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar com a Tinents d'Alcalde, amb les funcions
que els atribueix la legislació vigent, i per l'ordre que es cita, els
següents Regidors, membres de la Junta de Govern Local:
1r. Tinent d'Alcalde.- Sr. Josep Valls i Méndez.
2n. Tinent d'Alcalde.- Sra. Ester Olivé i Güell.
3r. Tinent d'Alcalde.- Sr. Jordi Orobitg i Solé.
4t. Tinent d'Alcalde.- Sr. Ignasi Riera i Garriga.
5è Tinent d’Alcalde.- Sr. Jordi Martínez i Puig.
SEGON.- Que es doni compte d'aquesta resolució al Ple de
l'Ajuntament en la primera sessió que celebri i que es publiqui al
Butlletí Oficial d'aquesta Província.”
DELEGACIONS GENÈRIQUES
ESPECÍFIQUES.

I

ESPECIALS

PER

A

COMESES

“DECRET D’ALCALDIA 986/2011
“REF. DECRET: DA- 05/07/2011 -SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA

Ateses les atribucions que em confereixen els articles 23.4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 56 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 43 i següents del
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Reial Decret 2568/1986, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals
(R.O.F.), en relació a les delegacions genèriques i especials per a
comeses específiques que pot efectuar l’Alcalde en els Tinents
d’Alcalde i Regidors.
RESOLC:
PRIMER.- Delegar les següents atribucions de l'Alcaldia, en la forma
que es determina:
A) DELEGACIO GENÈRICA (art. 43.3 paràgraf 2 del Reglament
d'Organització i Funcionament de les Corporacions Locals):
•
•
•
•

Àrea de Serveis a la Persona: Idoia Saracibar i Garriga
Àrea de Territori, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana: Jordi
Martínez i Puig.
Àrea d’economia i empresa: Jordi Orobitg i Solé
Àrea de Serveis Centrals: Ester Olivé i Güell

Aquesta delegació comprendrà la facultat de direcció dels
corresponents, així com la seva gestió en general.

serveis

B) DELEGACIONS ESPECIALS PER A COMESES ESPECIFIQUES (art.
43.4 i 43.5 del Reglament d’Organització i Funcionament de les
Corporacions Locals):
B1.- Relatives a serveis i a assumptes determinats
Dins l’àmbit establert per
les delegacions genèriques i sota la
supervisió del seu titular, es realitzen les següents delegacions
especials per a comeses específiques:
Àrea de Territori, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana:
•
•
•
•
•
•

Seguretat ciutadana i ordre públic: Jordi Martínez i Puig.
Ordenació del trànsit i estacionament: Jordi Martínez i Puig.
Mobilitat: Jordi Martínez i Puig.
Taxis i transports públics: Jordi Martínez i Puig.
Protecció Civil: Jordi Martínez i Puig
Autoritzacions i control ocupació via pública: Josep Valls i
Méndez.
• Planejament, gestió i disciplina urbanístiques: Jordi Martínez
i Puig.
• Urbanitzacions: Josep Valls i Méndez
• Control d’activitats econòmiques amb incidència ambiental:
Josep Valls i Méndez

9

• Serveis públics (aigües, clavegueram, residus, enllumenat i
cementiri): Josep Valls i Méndez
• Protecció i millora del medi ambient i la sostenibilitat i
eficiència energètica: Ignasi Riera i Garriga
• Protecció entorn natural (parcs i jardins, camins de ronda,
zones d’esbarjo): Ignasi Riera i Garriga
• Platges: Ignasi Riera i Garriga
• Obres públiques: Josep Valls i Méndez
Àrea de Serveis a la Persona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salut i serveis assistencials (centre sociosanitari): Idoia
Saracibar i Garriga
Serveis socials i promoció social: Idoia Saracibar i Garriga
Dependència: Idoia Saracibar i Garriga
Habitatge social: Idoia Saracibar i Garriga
Cooperació: Idoia Saracibar i Garriga
Integració i immigració: Idoia Saracibar i Garriga
Dona: Idoia Saracibar i Garriga
Casal de la gent gran: Idoia Saracibar i Garriga
Promoció de la Cultura i el patrimoni historic-artístic: Arseni
Frigola i Bosch
Ensenyament: Ignasi Riera i Garriga
Museus: Arseni Frigola i Bosch
Biblioteca: Arseni Frigola i Bosch
Teatre: Arseni Frigola i Bosch
Esports: Ester Olivé i Güell
Joventut: Ignasi Riera i Garriga
Oci, temps lliure i festes populars: Ester Olivé i Güell i Idoia
Saracibar i Garriga

Àrea d’economia i empresa:
• Turisme: Jordi Orobitg i Solé
• Promoció del comerç i atenció al consumidor: Jordi Orobitg i
Solé
• Mercats (diari i setmanal): Jordi Orobitg i Solé
• Foment de l’ocupació: Jordi Orobitg i Solé
• Foment del desenvolupament empresarial: Jordi Orobitg i
Solé
Àrea de Serveis Centrals:
•
•
•

Organització administrativa i recursos humans: Ester Olivé i
Güell
Sistemes de la informació i gestió del coneixement: Ester
Olivé i Güell
Serveis Generals: Ester Olivé i Güell
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•
•
•
•
•

Estadística i processos electorals: Ester Olivé i Güell
Serveis econòmics (Pressupost, Control de la despesa i
Gestió tributària): Arseni Frigola i Bosch
Mitjans de comunicació municipals: Ester Olivé i Güell
Atenció al ciutadà (OIAC): Ester Olivé i Güell
Arxiu: Ester Olivé i Güell

Àrea d’Alcaldia:
• Infraestructures: Josep Valls i Méndez
B2.- Relatives a Barris
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Can Ballell: Idoia Saracibar i Garriga
Puigventós: Arseni Frigola i Bosch
Casc Antic i Barri Pescadors: Jordi Orobitg i Solé i Jordi
Martínez i Puig
Fenals i Santa Clotilde: Ignasi Riera i Garriga
Urbanitzacions: Josep Valls i Mendez
El Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua: Romà Codina i Maseras
El Rieral: Ester Olivé i Güell
Can Sabata: Arseni Frigola i Bosch
Can Carbó i Mas Baell: Idoia Saracibar i Garriga

SEGON.- Les delegacions relatives a serveis i a assumptes
determinats comprendran la direcció interna i gestió dels serveis,
llevat les facultats de resolució respecte a tercers, sempre amb la
supervisió del titular de la delegació genèrica, dins de la qual
s’inscriuen les delegacions especials per a comeses específiques. No
obstant, en qualsevol moment aquesta Alcaldia podrà delegar en el
regidor que ostenta delegació genèrica la facultat de resolució
respecte tercers.
Les delegacions relatives a barris, que es circumscriuran a l’àmbit
territorial de la delegació, comprendran la gestió dels diversos
assumptes d’interès pel barri, sempre en coordinació amb els regidors
que ostenten la delegació genèrica i especial en relació al servei o
matèria de que es tracti.
TERCER.- Les expressades delegacions de l'Alcaldia no afectaran les
competències que legalment corresponguin al Ple ni les que s’han
delegat a la Junta de Govern Local mitjançant Decret de l'Alcaldia
núm. 977/2011 de data 5 de juliol de 2011, ni inclouran l'exercici de
les atribucions de l'Alcalde que legalment es declaren no delegables i
es desenvoluparan sota la direcció superior d'aquesta Alcaldia.
QUART.- Aquesta Alcaldia es reserva el dret de rebre informació
de la direcció i gestió de les
potestats delegades i a rebre
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informació prèvia de les decisions que puguin afectar a més d'una
àrea, així com a
conèixer
amb anterioritat les decisions de
transcendència.
CINQUE.- Aquestes delegacions són modificables i revocables
qualsevol moment, a criteri d'aquesta Alcaldia.

en

SISE.- Que es doni compte al Ple d'aquest Decret i que es publiqui
en el Butlletí Oficial de la Província.”
DELEGACIÓ DE LA FACULTAT DE DICTAR RESOLUCIONS I DE
SIGNATURA
EN
EL
REGIDOR
DELEGAT
DE
TERRITORI,
SOSTENIBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA.
“DECRET D’ALCALDIA 1023/2011
“REF. EXP.: DELEGACIÓ DE LA FACULTAT DE DICTAR RESOLUCIONS I DE
SIGNATURA EN EL REGIDOR DELEGAT DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I
SEGURETAT CIUTADANA.
REF. DECRET: DA- 07/07/2011 -SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA

L’article 53.3 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 l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, estableixen les atribucions de l’Alcalde,
ensems aquelles que tenen caràcter delegable.
Per altra banda, els articles 23.4 de la Llei 7/1985 i 56 del DL 2/2003,
estableixen que l’Alcalde pot delegar l’exercici de determinades
atribucions genèriques en els membres de la Junta de Govern Local,
sens perjudici de les delegacions especials que pugui realitzar en
favor dels regidors.
Atès allò establert a l’article 43 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, en relació a la possibilitat
que les delegacions genèriques als membres de la Junta de Govern
Local puguin incloure la facultat de dictar resolucions.
Atès que, com a conseqüència que les dependències municipals de
Territori estan ubicades en un local diferent al de la sèu de
l’Ajuntament, es considera convenient, en aplicació del principi
d’eficàcia administrativa regulat a l’article 3 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, efectuar a favor del regidor que
ostenta la delegació genèrica de l’Àrea de Territori la facultat de
dictar resolucions i de signatura en relació a diverses matèries
pròpies d’aquesta àrea.
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RESOLC:
PRIMER.- Delegar en el Sr. Jordi Martínez Puig, membre de la Junta
de Govern Local i Regidor delegat de Territori, Sostenibilitat i
Seguretat Ciutadana, la facultat de dictar resolucions i de signatura
en relació a les següents matèries:
















Expedients d’ordres d’execució urbanístiques (Art. 197 TRLU).
Expedients de Ruïna (Art 198 TRLU).
Declaracions d’innecessarietat de llicència de parcellació (Art.
193 TRLU i 243 del DLU 305/2006, de 18 de juliol).
Protecció de la legalitat urbanística: suspensió provisional
d’obres (Art. 205.1 TRLU) i requeriment legalització obres
executables sense llicència o sense ajustar-se a llicència (Art.
205.2 TRLU); reiteració de les ordres de restauració de la
realitat física alterada acordades per la Junta de Govern Local i
Ratificació de les resolucions de suspensions d’obres i multes
coercitives per incompliments dels Decrets de suspensió
d’obres i d’ordres (Art. 205.3 i 225 TRLU).
Expedients
d’obres
menors:
totes
les
actuacions
administratives.
Expedients d’obres majors: requeriments, projectes executius,
expedients de caducitat d’obres i canvis de titular.
Expedients de llicències de primera ocupació.
Incoació d’expedient sancionadors i imposició de sancions per
infraccions urbanístiques lleus (Art. 219.1 TRLU).
Certificats d’aprofitament urbanístic i de compatibilitat
urbanística i informes de qualificació urbanístiques.
Expedients de planejament urbanístic:
o Provisió inici expedient.
o Edictes d’informació pública.
o Tramesa de còpies de la documentació i sollicitud
d’informes a altres administracions i particulars.
o Propostes a la Junta de Govern Local o a la Comissió
Informativa.
o Certificacions acords.
Expedients de gestió urbanística:
o Provisió inici expedient.
o Edictes d’informació pública.
o Tramesa de còpies de la documentació i sollicitud
d’informes a altres administracions i particulars.
o Propostes a la Junta de Govern Local o a la Comissió
Informativa
o Certificacions acords.
Convenis de cessions urbanístiques per vialitat i sistema
hidrogràfic:
o Signatura conveni de cessió.
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o Propostes a la Junta de Govern Local i a la Comissió
Informativa.
o Tramesa còpies
de
la documentació
a altres
administracions i particulars.
o Certificacions acords.
Sollicituds diverses:
o Certificats i escrits tramesa.
o Respostes a sollicituds diverses d’altres administracions
públiques i particulars.
o Acords
d’acumulació
d’expedients
de
la
seva
competència.

SEGON.- Aquestes delegacions són modificables i revocables en
qualsevol moment, a criteri d’aquesta Alcaldia.
TERCER.- Aprovar la proposta del Sr. Secretari General, consistent en
delegar les funcions de Secretaria respecte al contingut de les citades
resolucions, al TAG d’aquest ajuntament i Cap de Servei d’Urbanisme
Sr. Pere Figuereda i Cairol.
En absència del Sr. Figuereda aquestes funcions revertiran novament
en la Secretaria General.
QUART.- Que es doni compte al Ple d’aquest Decret i que es publiqui
en el Butlletí Oficial de la Província.
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució al Regidor delegat de Territori,
Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana, al Cap de Serveis Públics, Obres
i Urbanisme, i al Secretari Municipal pel seu coneixement i efectes
escaients.”
4.- PROPOSTA
MUNICIPALS.

SOBRE

LA

DOTACIÓ

ECONÒMICA

ALS

GRUPS

D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls, el qual dóna lectura
íntegra de la proposta.
Pren la paraula el Sr. Bernat, dient que lamenta que el Sr. Cortés que es va
presentar amb la llista socialista i vist que avui, primera sessió plenària, ja
s’asseu com a regidor no adscrit, abans de començar a treballar, s’emporti
la retribució econòmica anual que li pertoca al partit. Sé que és una cosa
que li pertoca per llei, però podríem discutir molt la seva ètica.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès que l’article 73.3 de la LBRRL disposa que: “El Ple de la
Corporació, amb càrrec als pressupostos anuals de la mateixa, podrà
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assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de
comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups, i una
altre variable, en funció del nombre de membres de cada un d’ells,
dins els límits que, en el seu cas, s’estableixin amb caràcter general
en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, i sense que es
puguin destinar al pagament de remuneracions de personal de
qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l’adquisició de béns que
puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.”. Així mateix
són d’aplicació els articles 50.8 i 170.1 del Reial 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.
Vist el que s’ha exposat, el Ple de la Corporació adopta el següent
acord:
PRIMER.- Aprovar una dotació econòmica per als grups municipals,
en la seva actuació corporativa, la qual es mantindrà vigent mentre
no es modifiqui, del següent import per a 2011:
*
*

Límit anual ………………………… 2.400 €/regidor
Límit anual ………………………… 5.100 €/grup municipal

En el supòsits de regidors no adscrits, aquests no percebran el
component fix corresponent al grup municipal però si el component
variable per cadascun dels seus membres no adscrits.
SEGON.- Mensualment es farà un lliurament a compte, corresponent
a la part alíquota del límit de la dotació anual que correspongui a
cada grup municipal.
TERCER.- Els grups municipals hauran de portar una comptabilitat
específica de la dotació econòmica, que posaran a disposició del Ple
sempre que aquest així ho aprovi per majoria simple.
QUART.- Aplicar les quantitats que resultin a la partida corresponent
del pressupost per a 2011.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al BOP de Girona i al Tauler d’anuncis
de la Corporació, d’acord amb allò establert a l’article 75.5 d ela llei
7/1985.
5.- PROPOSTA
CORPORACIÓ.

SOBRE

RETRIBUCIONS

ALS

MEMBRES

DE

LA

Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls, el qual
dóna lectura íntegra de la proposta.
Intervé el Sr. Garcia dient que, a l’igual que en la passada legislatura,
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volem desitjar molta sort i encert a l’equip de govern en el
desenvolupament de les tasques que els hi han estat encomanades. El
poble ha d’estar ben governat, i serem els grups polítics a l’oposició qui ens
encarregarem de fiscalitzar aquesta feina, a la que es compromet l’equip de
govern, amb el senyor alcalde al capdavant.
La passada legislatura, vostès van governar amb prepotència i van prendre
decisions arbitràries, sense comptar ni amb els grups polítics a l’oposició ni
amb la ciutadania. Per citar algunes, i a tall d’exemple, vostès van perdonar
a l’empresa que ha fet l’obra a l’antiga plaça de braus 133 500€ en l’impost
de construccions, entre d’altres tractes de favor a aquesta empresa. Van
demostrar una gran permissivitat en les infraccions urbanístiques comeses a
Can Juncadella. I per no estendre’m tant, tan sols recordar la decisió de
convertir el Passeig del Mar en sentit únic.
Senyor Martínez, nosaltres confiem que vostè prendrà bona nota de totes
les anomalies que es van produir en el passat a l’àrea d’urbanisme i hi
posarà remei.
Però hi ha un assumpte que ens preocupa profundament, i ens dirigim al
senyor Riera. El conveni que va signar l’Ajuntament amb la propietat de Can
Juncadella, conveni pel qual aquest propietari es compromet a construir un
nou camí de ronda, i a canvi tancar el GR que travessa la seva finca. Ja fa
més de dos anys que GR està tancat, al seu pas pel la finca de Can
Juncadella, i de les obres del camí de ronda res de res. Demanem que posi
fil a l’agulla per solucionar aquest assumpte, pel bé de la ciutadania i del
turisme esportiu que ens visita.
En l’àrea de Serveis Socials, recordar a la senyora Saracíbar que ja fa dos
anys, l’equip de govern de CIU, al pressupostos no va destinar ni un cèntim
per Benestar i Família, i va ser amb l’aportació de la Generalitat del tripartit
d’esquerres, que Benestar i Família va donar servei .
L’any passat, l’Ajuntament, al mateix apartat, va destinar 500€, i la resta,
com de costum, ho va aportar la Generalitat. Però aquest any, amb CIU al
govern de Catalunya, aplicant retallades severes, sobretot en el que fa
referència a serveis socials, ens fa témer que pugui quedar desballestada la
seva àrea de Benestar i Família. Per tant, li demanem que sigui valenta i
aconsegueixi una digna aportació de l’Ajuntament als pressupostos d’aquest
any per serveis socials. També volem saber si encara tenim una regidoria
de la dona.
A la senyora Olivé li exigim pluralitat en els serveis de comunicació
municipal. Fins ara, el Butlletí Municipal semblava el butlletí de CIU.
Esperem comprovar que, a partir d’ara, alguna cosa està canviant.
Fent referència a l’empresa municipal Lloret Turisme, la gestió de la qual
sempre s’ha caracteritzat per la manca de transparència. Si el senyor
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Orobitg ha pres la decisió d’entrar a l’equip de govern i portar aquesta àrea,
li demanem que compleixi les seves promeses electorals d’eliminar
l’opacitat en els seus comptes, no permetent que, quan un regidor de
l’oposició vol comprovar les factures que genera Lloret Turisme, li diguin
que no ho pot fer perquè estan protegides per la llei de protecció de dades,
i quan, per fi accedeixen a que pugui mirar aquestes factures, només ho pot
fer en presència d’un funcionari.
Senyor alcalde, vostè durant la campanya electoral va manifestar que
continuaria la mateixa línia de govern que l’anterior alcalde, senyor Crespo.
Nosaltres desitgem que no sigui així, i la ciutadania també ho desitja. Per
això no compartim la seva decisió de nomenar el senyor Valls com a
portaveu de l’equip de govern. Pensem que no hauria de ser el portaveu
una persona que insulta i amenaça un ciutadà a la porta de l’Ajuntament
després d’un plenari, perquè aquest ciutadà havia fet una pregunta al ple
que sembla ser que no li havia agradat. I tots nosaltres ho varem
presenciar. Per tant, és la seva decisió, però nosaltres no la compartim.
Respecte a la proposta de retribucions econòmiques dels tinents d’alcalde i
regidors delegats de serveis:
-

Amb una dedicació de 28 hores setmanals (el 80% de la jornada
laboral) cobraran 14 mensualitats de 3 108€.
Amb una dedicació de 15,75 hores setmanals (un 45% de la jornada
laboral) cobraran 14 mensualitats de 1 747€ bruts.

La majoria de treballadors i treballadores qualificats de Lloret fan moltes
més hores de treball i assumeixen també responsabilitats i cobren molt
menys que tot això. Pensem que s’haurien d’haver ajustat més aquestes
retribucions salarials en consonància amb la resta de la ciutadania.
Pren la paraula el Sr. Martínez dient que des de el Grup municipal del PPC
en el Ple d’investidura varem facilitar el seu nomenament com alcalde de
Lloret i ara per responsabilitat, creiem que en el sentit de facilitar la
governabilitat del poble, no podem permetre que la situació partidista
estigui per sobre del be comú de tots els ciutadans, en el seu dia varem
manifestar la nostre intenció de que es fes un pacte estable, però
malauradament no ha estat així, però entenem que la governabilitat de
Lloret esta per sobre de qualsevol partidisme, es per això que la nostre
posició es mantindrà en facilitar la governabilitat de Lloret.
Això no vol dir que estiguem d’acord amb el posicionament que ha tingut
l’equip de govern i esperem que tant el seu grup com el d’ ERC tinguin el
seny necessari per portar Lloret endavant i en aquesta línea li oferim la
nostre collaboració en tots aquells temes que siguin per millorar
l’economia, la millora de la seguretat i la creació d’ocupació en el nostre
municipi.

17

En aquests cartipàs que ens presenta l’equip de govern, hem pogut
observar que en la línea que varem demanar des del PPC, han fet una
important retallada, passant de sis (6) dedicacions exclusives a una (1), la
de l’Alcalde. Igualment com varem demanar des de la nostre formació, en
matèria de sous també ha fet una retallada important, a prop d’un 7%, en
sintonia amb la nostre petició d’austeritat, donada la crisis en la que estem
immersos.
Per altra banda dir-li que nosaltres no entrarem en la retòrica de qüestionar
persones ni les responsabilitats que tenen o tindran delegades, entenem
que la voluntat de l’equip de govern que avui ens presenten, te un tarannà
diferent a l’anterior legislatura, dialogant i transparent amb les demes
forces en aquest consistori representades.
Entenem que tenim que donar l’oportunitat de demostrar la seva manera de
treballar al nou alcalde i al seu equip, no podem simplement per motiu de
les sigles que representem, anteposar els nostres partits l’estabilitat de
govern a Lloret.
Nosaltres en el ple d’investidura, varem manifestar la nostre intenció de
facilitar la governabilitat de Lloret, per responsabilitat política i per el
compromís de consens dels nostres programes electorals, el nostre grup
aprovarà el cartipàs que ens presenten.
Tot i això la nostre formació estarà en tot moment fent un seguiment de la
gestió del nou equip de govern. Trobaran la ma estesa del PPC, en totes
aquelles qüestions que millorin, la qualitat de vida dels lloretencs, la creació
d’ocupació i la recuperació de l’economia.
A continuació, intervé el Sr. Bernat dient que el Partit dels Socialistes, i jo
com a portaveu, vaig demanar a l’equip de govern, que rebaixés els sous
del regidors, ja que enteníem que amb la crisi que afecta a tota la societat,
els polítics i en aquest cas els representants municipals, havien de donar
exemple. Som representants del poble i la majoria de gent no entenia com
un regidor amb dedicació exclusiva tenia un sou brut de gairebé 4.000
euros bruts.
Vostès ara diran que han baixat un 3,28% la partida total destinada a sous
de govern, oposició i grups municipals. Ara volen dir que això és per que
han generat estalvi o per que hi ha més regidors a l’oposició. Nosaltres
entenem que és aquesta segona i que si arriben a un acord amb una altre
força política augmentaran aquesta partida considerablement. I a més a
més el que nosaltres els demanàvem era una rebaixa dels sous, no de la
dedicació com finalment han presentat.
I creu que la tendència a tots els ajuntaments ha estat la baixada dels sous,
i reduir les dedicacions exclusives per dos motius. Es un període en el qual
hi haurà d’haver retallades per tal de quadrar pressupostos, i perquè els
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polítics haurien d’haver estat els primers en fer-ho.
Hi ha una gran part de la societat que te una desafecció per els polítics i la
política en general i que veuen amb indignació el sous que tenen el seus
representants polítics.
Nosaltres també havíem reclamat una renovació política en la demanàvem
que les persones que havien estat més representatives en l’anterior govern,
deixessin lloc a aquelles que entraven noves. Amb aquest cartipàs que ens
presenten, amb les tinences d’alcaldies i sous i responsabilitats, demostren
un cop més que de renovació molt poc, i de canvi tampoc. Això és una
política continuista que fa que se’ns posi molt difícil la decisió en aquests
moments.
Sr. Codina, jo des d’un primer moment li vaig dir que li posaria les coses
fàcils, entenent fàcils no com un xec en blanc sinó que intentaria no posar
pals a les rodes, amb allò que fos bo per Lloret. I li dic una cosa lo que no
és bo per Lloret és tenir un ajuntament parat.
Ho ha fet vostè, hem estat gairebé un mes per aclarir quin havia de ser el
cartipàs. Al final, he de reconèixer que escoltar m’ha escoltat. Ara bé, han
acabat fent allò que vostès han volgut, fent poc cas a les nostres
recomanacions en les que demanàvem: renovació política en les
responsabilitats de govern, rebaixa de sous en una tendència que han
acomplert altres poblacions similars a la nostra com Blanes o Figueres.
Esgotant tot el temps de qual disposàvem, avui és l’últim dia que disposen
per aprovar les delegacions. Tot just la setmana passada sabíem on anaven
cada regidor i es posaven a treballar. Li exigim eficàcia
Seguidament, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que en primer lloc, Sr.
Orobitg, la nostra més sincera enhorabona pel pacte establert per formar
govern. Enhorabona perquè ho bé vostè es un molt bon negociant (que no
en tinc cap dubte), o la desesperació de l’equip de govern per perdre la
posició de govern a afavorit aquest pacte, que fan que vostè -com a
formació menys votada- tingui protagonisme i gairebé vostè ja hauria de
ser l’alcalde de Lloret.
Però estem confosos: per un costat ens sentim molt satisfets de que vostè
entri al govern i li diré el perquè. Vostè ha estat els darrers 4 mesos de
legislatura com a grup a l’oposició vivint les falsedats, les pressions, la
voluntat d’ocultació de la informació, el menyspreu i l’atac directe contra la
seva formació o companys seus de grup. Motiu pel qual desitgem que des
de la seva posició acabi des de dins amb aquestes actuacions i que de ben
segur se que lluitarà per fer-ho així com aconseguir portar a terme el que
durant els darrers 4 mesos ha estat lluitant amb temes com la neteja i
demes. També ens sentim satisfets perquè a demostrat i conec la capacitat
de treball que té vostè i això es molt , molt positiu per a tots els lloretencs.
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Però també té una part negativa. I aquesta ve donada desprès de llegir
detingudament el pacte que vostès han signat. I no és altre, que en el pacte
assolit i amb la situació de força en que semblava trobar-se vostè, no em
vist pactes per millorar els diferents temes i problemes que patim a Lloret i
si acords de benefici perquè la seva formació o partit sigui més rellevant
amb temes de complir el seu programa o condicions perquè en el cas de
que una altre formació entres a formar govern vostès no perdin cap
pistonada.
Però si bé això es pot entendre, ja que cal recordar que en molts casos això
es una cursa, el que si ens crea molta més preocupació i neguit és la
interpretació que nosaltres li fem al fet que vostès estableixin en un
moment dels seus acords el tenir llibertat de vot en dos temes (el passeig i
l’ordenança de via publica)
I això ens crea el següent dubte? Si ha de pactar la seva llibertat a l’hora de
votar, i nomes ho fa en aquests dos temes, voldrà dir que en la resta de
infinitat de punts que sorgiran els propers anys, vostè votarà el que li manin
i no el que cregui que es millor per Lloret? podria ser aquest la condició per
obtenir les avantatjoses condicions que ha rebut en aquest pacte?
Aquest fet és el que ens espanta una mica, que tornem a viure una altre
submissió per gaudir del poder com em viscut els darrers anys amb el partit
popular.
Però li dic de tot cor que desitgem que no sigui així, ja que ens trobaríem
que a cada ple , hauríem de recordar les paraules que avui desitgem que no
es compleixin.
Creiem que aquests avantatges també son la llaminadura perquè altres
formacions s’animin a formar govern com així el Sr. Codina expressa
reiteradament.
En el passat ple d’Investidura vostè ens deia “ El millor ha obtingut la
confiança d’una gran part de la ciutadania i a partir d’avui , han de
treballar per guanyar-se la nostra”. Permeti’m Sr. Orobitg que ara fem
nostres aquestes paraules de vostè dient-li que “ERC no ha obtingut un
gran recolzament o confiança per part de la ciutadania, però si per
part de Convergència, a partir d’avui és vostè qui s’ha de guanyar
la nostra confiança, però el que és més important, la de la
ciutadania” i espera que sigui així, de debò.
Li desitjo que així sigui fent extensiu el que ja varem dir a Convergència en
el ple de investidura i no és altre que la de que ens tindrà al seu costat en
tot moment per ajudar-li a aconseguir aquesta confiança que suposi el bé
de tots els lloretencs. Molta sort.
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Sr. Garcia, sabem que no ve al cas en aquest ple, però en definitiva, el ple
del cartipàs es una mostra de delegar confiances i com veiem que vostè
també desitja guanyar-se la confiança de la ciutadania amb la
transparència, ens unim a la seva mateixa voluntat fent un petit incís a les
seves últimes declaracions. El Millor s’ha gastat al voltant dels 12.800 euros
durant la campanya, distribuïts en:
-

8.200 euros en banderoles, brides, adhesiu, pancartes o rètols,
600 euros en publicitat en diaris,
2.200 en el programa i la seva distribució, 490 euros en paperetes
de vot,
617 en l’assegurança en el cas de que caigués una banderola i
causes danys, i
150 euros en la presentació de la nostra formació

No hem fet cap festa, ni botifarrada, ni cap acte al carrer. Esperem que tots
puguin fer el mateix.
Pel que fa al tema del cartipàs, Sr. Alcalde, i quant al tema de sous, la seva
postura és que l’alcalde i el regidor de governació haurien de tenir carta
blanca i li explicarem perquè.
Volen que quedi clar que quan una persona s’hagi d’aixecar a les 3 de la
matinada perquè li donin una trista notícia de Lloret, de qualsevol
desgràcia, creu que això no té preu, i no es pot posar amb el sou d’una
persona que tingui aquesta responsabilitat.
Nosaltres li volem acceptar aquest cartipàs, nosaltres podríem acceptar els
sous, si bé no posem cap inconvenient i no veiem malament la proposta de
rebaixa que proposa el Sr. Bernat i que s’ajusta a la situació actual.
Però el nostre grup li ha expressat amb anterioritat quina es la nostra
condició perquè li aprovem el present cartipàs.
En el passat ple de investidura , ja li varem comentar que si bé no podia fer
renunciar l’acte a dos dels seus regidors, si que podia definir quines
delegacions els hi atribuiria , esmentant a més que segons la seva decisió
sabríem si vostè desitja que regni la cordialitat en aquest plenari o bé
l’enfrontament.
Doncs bé, ha quedat clar que s’ha posicionat vostè una mica en contra de la
nostra voluntat, perquè regni l’enfrontament.
Sr Codina aquest cap de setmana he llegit i repassat molts articles o
entrevistes que vostè a fet a on en totes elles vostè demana i opta pel
diàleg.
Però les seves declaracions veiem no van lligades amb les seves decisions.
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Des de la nostra formació li aprovaríem el cartipàs amb la condició de que el
regidor portaveu Josep Valls sigui substituït com a portaveu del seu grup,
passi a ser el cinquè tinent d’alcalde com així li correspon segons la seva
candidatura i apartar-lo de qualsevol tipus de relació amb l’àrea de
urbanisme o d’obra publica de l’ajuntament.
Amb les seves delegacions, Sr. Codina, vostè sembla burlar-se de tots
nosaltres. Primer del PSC que li demanava que apartes aquests regidors i
posteriorment desprès de veure aquesta impossibilitat li demanava una
regeneració que vostè no ha realitzat, però sobretot es burla de la
ciutadania i en especial (i això és una opinió personal) dels votants que li
han fet costat a vostè.
Vostès han fet una llista electoral posant a qui gaudia de bona imatge a les
primeres posicions i a qui no eren gaire desitjats en posicions baixes. Ara
vostè ho cap gira tot i ens posa al Sr Valls com a primer tinent d’alcalde per
davant de la Sra. Olivé, el Sr. Martinez i la Sra. Sarazibar.
No podem acceptar de cap de les maneres que el Sr Valls representi la
nostra població com alcalde en el suposat de que vostè tingui qualsevol
problema. No puc acceptar que aquest regidor em representi com a ciutadà
de Lloret.
Però el que creiem que encara es pitjor és el fet de patir al Sr. Valls com a
portaveu del seu grup que al ser el grup de govern, es qui a mes farà de
portaveu d’aquest ajuntament.
Seria una irresponsabilitat per part nostre, facilitar que una persona que els
darrers anys a demostrat amb els seus actes: intents d’agressió cap algun
ciutadà a la sortida d’un ple, o decisions amb clars interessos personals,
tingui aquesta responsabilitat.
El Sr Valls pot tenir tot el poder que vostè li ofereixi , però per a molts no
gaudeix de l’autoritat moral ni ètica que comporta el càrrec.
I exemples en podríem tenir molts com proposar unes ordenances
municipals d’obra i ser el primer que no les compleix o les constants
modificacions del POUM.
A més, més clars no podem ser Sr codina, no creiem en la honestedat del
Sr Valls motiu pel qual el nostre vot a menys que acceptí les nostres
condicions serà negatiu.
Contesta el Sr. Valls dient que és un orgull per ell el portar uns quants anys
com a regidor d’aquest Ajuntament, tant a l’oposició com a l’equip de
govern. Sempre ha estat portaveu i sempre ho ha fet en nom del seu partit,
tant al govern com a l’oposició, i no en nom propi.
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Per tant, en tot cas es pot posar en dubte el seu estil, no la seva capacitat o
el dret del seu partit de nomenar-lo.
El Sr. Garcia ha parlat de prepotència, però li recorda que ell ha aprovat el
80% dels temes que han anat a Ple.
Torna a insistir en temes vells, com el de la plaça de braus que,
sincerament, ja avorreix. També diu que no hem fet rés en Benestar i
Família, però li recorda que varen ser ells a l’any 2003 qui la varen posar en
funcionament, doncs no existia com a pròpia de l’Ajuntament de Lloret. Ara
hi ha 26 persones treballant, i ho fan satisfent les necessitats que té la
gent.
En el tema de Can Juncadella, hem fet el que corresponia, i quan hem
hagut d’iniciar expedients sancionadors ho hem fet i els hem seguit fins al
final.
Personalment, pensa que és molt pitjor els pamflets vergonyosos que uns
dies abans de les eleccions vostès (ICV-EUIA) varen fer dient que si el Sr.
Codina sortia d’alcalde desapareixeria el CAP de Fenals. Evidentment era
mentida, i és la forma que vostès tenen de fer política.
Pel que fa al tema del ciutadà al que vostè s’ha referit, no va haver insults,
si una forta discussió, després d’un Ple molt llarg. Posteriorment, hem
tingut reunions de feina amb aquesta persona en un to totalment correcte.
Puc assegurar que la meva dedicació i la dels meus companys serà del
100%, malgrat que no sigui aquesta la nostra retribució. La proposta que
avui es presenta quant a l’equip de govern, suposa un 18% menys que
l’anterior legislatura.
Ens han comparat amb Blanes i Figueres, però no es diu que l’alcalde de
Blanes estarà a la Diputació i que a Figueres, amb majoria absoluta, el seu
alcalde és Parlamentari i que, a més, tenen gerents en diferents àrees. Per
tant, no és exactament igual a com ha dit el Sr. Bernat.
Vostès es posen en la nostra llista, quan altres grups (PSC i MILLOR) han
tingut problemes en les seves. En el segon cas, dos dels electes no van
prendre possessió, essent substituïts. Nosaltres, sobre aquests temes, no
tenim rés a dir.
No pot estar d’acord en que es digui que l’Ajuntament està parat, no ho
està.
Els sembla bé que el portaveu cobri 1.100 € i els que governen, no han de
cobrar més?. Hem de tenir en compte que ara som 8 els regidors de l’equip
de govern, per 13 de l’oposició.
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Vol donar les gràcies al Sr. Orobitg perquè, malgrat no ser decisiu, ha
apostat per sumar i treballar. Per tant, agraeix la seva voluntat i valentia.
Creu que el nostre ha estat un bon pacte, Sr. Orobitg.
El portaveu del MILLOR ha parlat de cordialitat. Ell porta 1 any i mig callat.
Personalment, ha fet autocrítica, ha reflexionat, però també està content,
perquè ha rebut mostres de recolzament, fins i tot de gent que no s’ho
pensava. Per sort, encara hi ha gent que valora la feina feta i el demostrar
que s’estima a Lloret.
Respecte al tema de l’ètica d’algun, ho reserva per al segon torn.
Tot seguit, intervé el Sr. Orobitg dient que entén que s’ha de centrar el
debat en el contingut del punt de l’ordre del dia, que és la proposta sobre
retribucions als membres de la Corporació i de la que realment
pràcticament no s’ha parlat.
Ell considera que els números que hi ha a la proposta són ajustats a la
feina, a la dedicació i als temps que corren.
Ha de dir que és gravíssim que el Sr. Fuertes hagi parlat de falta de
honestedat d’un regidor. Això, si és així, es porta al Jutjat i no es diu en un
Ple.
Vol agrair als lloretencs el seu recolzament i en ERC estan satisfets amb els
resultats, si bé ja saben que no són guanyadors.
Han arribat a un acord amb CIU per governar perquè creuen que és
convenient per a Lloret. Evidentment tots ens podem equivocar, però ho
hem fet amb un pacte transparent, que s’ha fet públic, amb la qual cosa
tots el poden conèixer i opinar. No recorda cap precedent.
En l’acord ens remetem al nostre programa, i en ell la transparència és un
eix fonamental. Tenim un compromís de govern per treballar i per fer-ho
amb transparència i democràticament. En cas contrari, avaluarem el que
hem de fer.
En el meu cas, a part de portaveu d’ERC, a la quantitat que rep un portaveu
he d’afegir 950 €, per tant, el meu sou serà de 2.050 €, amb una dedicació
al 100%, si bé legalment no tindré ni dedicació parcial ni exclusiva. No
obstant això, tindré el mateix compromís que la resta de l’equip de govern.
Jo tinc confiança que es podrà fer una bona feina i quant al tema de
turisme, que és una de les meves delegacions, lluitaré perquè es facin les
coses amb la màxima transparència.
Malauradament, fins ara en aquest Ple no s’ha parlat de futur, sinó de
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ressentiments, i creu que s’ha de fer un punt i apart i mirar tots cap al
futur, doncs és el que ens demanen els nostres ciutadans.
Torna a intervenir el Sr. Garcia dient que el Sr. Valls és un actor formidable.
Falta a la veritat amb tota naturalitat. En relació al problema amb un
ciutadà al que s’ha referit abans, el va insultar i si el Sr. Crespo no l’agafa
segurament l’hagués estomacat. Vostè va perdre els papers i això és veritat
i ho va veure molta gent que hi havia present.
Es per coses com aquesta que pensa que vostè no és la persona adient per
ser portaveu, ja que encarna la prepotència i els tics antidemocràtics. Posa
com exemple quan ell va comentar que volien intervenir en la redacció de
les ordenances de via pública i el Sr. Valls li va dir que la farien ells perquè
tenien els vots suficients per fer-ho.
Evidentment, que han aprovat el 80% dels temes, perquè els temes
d’interès general ells sempre els aproven i seguiran fent-ho.
Pel que fa a la plaça de braus, recorda que tota la oposició estava d’acord
en que el que es feia no era el correcte. En el cas de Can Juncadella, no
s’ha complert el conveni pel qual la propietat el comprometia a fer el camí
de ronda i per tant permetre el pas per aquell indret, i això no s’ha fet.
Respecte a Benestar i Família, ja va dir que vostès no havien posat ni un
euro, i que s’havia pogut mantenir gracies als diners posats per l’anterior
govern de la Generalitat. La pregunta és qui posarà aquests diners, donat
que ara ja no ho farà la Generalitat que presideix CIU?.
No es fa pesat recordant aquests temes, perquè el que s’ha de fer és posar
solucions.
Finalitza dient que és el Sr. Valls el que falta a la veritat.
Intervé de nou el Sr. Martínez dient que està esparverat del que s’està
arribant a dir en aquest Plenari. Creu que ens han elegit per treballar per a
Lloret i que hem de deixar de banda el partidisme i els personalismes. Hem
de treballar tots plegats per a Lloret.
A continuació, novament pren la paraula el Sr. Bernat dient que ja veu que
haurà de tenir en compte l’hemeroteca i que el Sr. Valls té una memòria
envejable, però confia que no s’hagi de parlar en cada moment del Sr. Sala,
sinó del que facin ells, ja que són diferents. Creu que hem de mirar
endavant i no endarrere.
Baixen els sous respecte el 2007, és veritat, però pensa que era necessari,
tenint en compte la situació en què ens trobem. Si, han baixat un 18%
respecte el pressupost de l’any passat, però també és veritat que compten
amb 5 regidors menys.
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El Sr. Valls ha dit que no faria sang del tema del grup de PSC, però ja ho ha
fet. Cap problema, està en el seu dret.
Respecte als 1.100 € que cobrarem els portaveus, ell està disposat a què es
rebaixin. En qualsevol cas, la proposta era de CIU, no nostra.
Ell, al Sr. Valls, li qüestiona la forma de fer política i, en cap cas, dubta que
estimi Lloret.
Abstenint-me en l’anterior Ple, vaig deixar que vostès governessin, perquè
entenia que la responsabilitat de govern era de les forces més votades.
Conseqüentment ara he de deixar que vostès governin i que ho facin en els
termes que vostè vol.
Però deixi’m dir-li que el partit dels socialistes s’abstindrà en aquesta
votació per Lloret, perquè no es pot permetre tenir un Ajuntament parat, i
perquè es posin a treballar i demostrin el que diuen.
Seguidament, intervé de nou el Sr. Fuertes dient que, evidentment, quan
ha parlat d’honestedat, és perquè el tema ja està al Jutjat, Sr. Orobitg. I és
en temes decisius per l’Ajuntament, i no en temes personals. I així ho farem
sempre que ho estimem necessari.
Està content que el Sr. Orobitg estigui a l’equip de govern, ja que sap que
treballarà i també valora que el pacte s’hagi fet públic. I confia que hi hagi
més transparència.
De totes maneres, continua no tenint clar quan vostè es refereix en el pacte
a la possible incorporació d’altres partits al pacte de govern.
Té la seva confiança, però no acaba d’entendre que sols tingui llibertat de
vot en dos temes exclusivament. La gent pot pensar: què vol dir això, que
en els altres no els te?. Aquesta part crea alguns dubtes.
Ha de dir al Sr. Martinez que o bé no l’ha entès o vostè no m’ha entès a mi.
Aquí no ens barallem, aquí l’únic que es baralla és el Sr. Valls quan surt
d’aquest Plenari.
Nosaltres ja estem treballant per al bé de Lloret i entenem que la primera
mesura per evitar els perjudicis que hem sofert durant aquests últims anys,
és el tema objecte d’aquest punt, és a dir, les delegacions i les
responsabilitats de govern.
El que ha passat avui aquí, Sr. Valls, és històric, perquè vostè no porta un
any i mig callant, sinó que porta 5 anys no solament no parlant amb ell,
sinó fugint esparverat quan el veu. Llavors, creu que amb ells serà
impossible que el seu grup parli de cap tema, cosa que seria possible amb
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la resta de companys.
El Sr. Garcia ja ha fet esment a un fer vergonyós, del que l’economia de
Lloret va patir les conseqüències, que van ser els 150.000 € que no es
varen cobrar al propietari de la plaça de braus. Amb això es poden fer
moltes samarretes i es cobriria el 50% del cost del xec nadó o es podria
posar el wifi.
Diu que a Benestar i Família hi ha 26 persones, doncs no creu que sigui una
dada com per estar orgullós, perquè això vol dir que Lloret té problemes.
Aquestes persones s’emporten una part important del pressupost dedicat a
aquesta àrea.
Avui han dit que vostès és un bon actor, jo diria que és un mentider, ja que
si el Sr. Crespo no l’atura vostè hagués agredit al ciutadà amb el que va
discutir. Vostè falseja la realitat.
Voldria comprovar si és veritat la data que aquest equip estalvia el 18%
respecte l’anterior. Hem de tenir en compte que el Sr. Crespo no tenia
dedicació exclusiva i que hi ha menys regidors de l’equip de govern, en
concret 8. També ha de dir que l’oposició tindrà moltes hores de feina.
Pel que fa als canvis haguts en el grup municipal del MILLOR, després dels
resultats electorals, les persones electes varen sospesar que la seva elecció
podria tenir afectació directa tant personal com familiar (de fet, això ja ha
passat).
Evidentment, deguts als resultats que havien obtingut, havia la doble
personalitat d’estar a l’oposició, però també d’estar al govern, i això canvia
molt les coses. Una d’elles va considerar que no estava capacitada i l’altra
va renunciar per temes personals. Aquest cas té semblances al no
nomenament d’una persona com a director de seguretat, que també es va
dir que era per motius personals.
Potser si que al Sr. Valls li recolzi molta gent, però ell va estar en el
recompte de la Junta Electoral de Zona i els vots nuls de CIU era perquè
havia el nom de dos regidors tatxats amb bolígraf.
Potser si que la gent ho valora i recolza la seva tasca, però potser no l’han
valorat tant en aquestes eleccions, ja que el seu grup ha perdut 4 regidors i
el partit que més s’ha oposat a vostès és el que ha guanyat més.
Realment la gent diu de tot segons amb qui parla, a això ja hi estem
acostumats. Bé, ara vostè aprofitarà, Sr. Valls, el segon torn per dir les
mentides que vulgui, perquè no li podré rebatre. El nostre vot serà negatiu.
Novament contesta el Sr. Valls dient que és clar que hi ha un ressentiment
evident contra dues persones per part del portaveu del MILLOR, abans,
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durant i després de la campanya electoral.
Potser hagi gent que no estigui d’acord amb algun de nosaltres, però també
ho és que hi ha molta gent que ens ha votat.
El Sr. Garcia m’ha dit actor i no és veritat. Recalca que l’incident amb un
ciutadà va ser després d’un Ple que va començar a les 20 hores i va acabar
a les 4 de la matinada, i realment va ser una conversa molt airada, però
sense insults ni agressions, i no parlarà més d’aquest tema, perquè ni això
ni altres coses interferirà la seva tasca de regidor.
Potser algunes vegades s’excedeix verbalment, però és pitjor fer-ho per
escrit, com fan altres, perquè aquí no és fruit d’un mal moment, sinó que es
fa de forma deliberada.
Recorda sobre el tema de la plaça de braus, que es va aplicar una
bonificació del 50%, en aplicació d’una ordenança aprovada pel PSC i per un
clar interès públic.
Posteriorment, es va esmenar l’ordenança deixant la bonificació en un 30%
a proposta del Sr. Amaya en una redacció que era còpia de la de
l’Ajuntament de Barcelona.
Com ja ha dit, a Can Juncadella s’han obert els expedients sancionadors que
han calgut i s’ha fet el que tocava en cada moment.
Torna a dir al Sr. Garcia que a Benestar i Família es faran retallades i ell ha
de recordar la situació en que es varen trobar el 2003 i era un sol tècnic i
personal del Consell Comarcal en tres llocs diferents.
Nosaltres varem fer el que avui existeix i evidentment no ho fan perquè
volen, sinó perquè hi ha les necessitats que hi ha.
El pressupost d’aquest Ajuntament s’ha duplicat en els últims 10 anys i
solament en l’últim any ha abaixat des de l’any 2000. També s’ha doblat el
nombre de persones que estan empadronades.
Si comparem el ràtio del que signifiquen les despeses de l’equip de govern,
en l’any 2000 eren el 1’17%, essent del 1’10% actualment. Si la
comparativa es fa entre el que cobra el govern i l’oposició, aquesta és més
alta ara que l’any 2002, per posar un exemple.
Evidentment, tots hem de tenir alguna retribució, doncs Lloret ens necessita
a tots. Per això, nosaltres tant el 2003 com el 2007 varem augmentar el
que cobraven els regidors de l’oposició, perquè també poguessin fer la seva
feina.
Ha de dir que ell no sortirà corrent mai al menys quan hagi de defensar una
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postura política. Això si, està indignat per totes les mentides i insidies que
s’han dit de mi i si, porto un any i mig callat. Però avui parlaré.
El portaveu del MILLOR haurà d’explicar els motius de les coses que diu. Jo
n’explicaré una avui.
El carrilet es va adjudicar l’any 1996, tot era cordialitat i es va convidar a
mostrar-nos les instal.lacions acompanyats d’insignes membres de CIU en
aquell moment. Per Nadal rebia una caixa de xampany amb 6 ampolles.
Això es torça un dia quan es proposa tenir dos carrilets enlloc d’un, però pel
mateix preu. Nosaltres, CIU, que estàvem a l’oposició i jo com a portaveu,
faig veure al Sr. Austrich (que llavors era el regidor d’aquesta matèria) que
ja estaven d’acord però cobrant els dos. I així es va fer.
Ja no va haver més xampany. Tampoc va haver més talonaris sencers de
tiquets del carrilet que ens donaven, i també es varen acabar els passes
vip’s que teníem per les altres concessions de l’empresa.
Es vostè el que ha de donar explicacions, i no jo.
Ell no va insultar a ningú, tal i com ja va dir i repetir, i explicarà tot el que
calgui.
Benestar i Família te el personal que correspon per les necessitats, i això és
una obligació, governi qui governi, i així s’ha fet.
Els membres de l’equip de govern no retallaran la seva dedicació i les seves
hores de responsabilitat, malgrat que se’ls hagi retallat les hores de
dedicació i el sou.
Finalment, dir que quan parla d’agressivitat no sap si es refereix al que va
dir la Sra. Maria de la Sierra a la ràdio sobre un “crochet” a la barbeta del
seu marit.
El debat és que aquest equip de govern ha de poder governar, i per això es
proposen les dedicacions exclusives i parcials de la proposta. Aquest és el
debat.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que està decebut, perquè s’ha
parlat en aquest Ple de temes personals, de persones i no de polítiques.
Vol agrair que el Sr. Orobitg hagi donat un pas per treballar des de l’equip
de govern per a Lloret.
Aquesta nit ha perdut Lloret, com també ho va fer la nit de les eleccions,
perquè va guanyar l’abstenció.
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Entén que avui molta gent hagi apagat la ràdio quan els hagi sentit, perquè
hauran pensat: més del mateix.
Tenim un repte davant nostre, i tenim la democràcia, que és un valor molt
preuat però que sembla que no sabem aprofitar.
Creu que hem d’evitar parlar dels temes dels que hem parlat avui.
Realment pensava començar d’una altra manera la legislatura.
Pensa que ha escoltat i que s’han fet canvis en les delegacions que creu
seran positives. Però entén que tots hem de fer una reflexió del perquè
estem aquí, ja que estem representant als nostres conciutadans i en Plens
com el d’avui creu que la poca credibilitat que tenim la classe política encara
serà més negativa.
Confia que els propers Plens ens dediquem a treballar i no a ficar-nos els
uns amb els altres.
Com ja ha dit, avui es sent decebut.
Sense més deliberació, i per 11 vots favorables dels regidors de CIU, PP,
ERC i NO ADSCRIT, 4 abstencions dels regidors de PSC-PM, ICV-EUIA, i 6
vots en contra dels regidors del MILLOR, el Ple de l’Ajuntament adopta el
següent acord:
Atès que amb data 11 de juny d’enguany va prendre possessió un
nou Consistori, amb la conseqüent reestructuració del cartipàs
municipal.
Atès que la implantació d’aquest nou cartipàs determina les funcions
de dels regidors i s creu oportú comptar amb dedicacions exclusives o
parcials que implica un règim de retribucions de les mateixes.
Atès el que disposen els articles 75 de la Llei 7/85; 151 de la Llei
8/87 de Catalunya; 166 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril i 13 i següents del R.O.F., el Ple adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar el règim de dedicació exclusiva i, per tant, amb
dret a retribució, dels següent càrrec:
-

Alcalde-President

L’import total a percebre per l’alcalde serà de 72.534 €/any distribuït
en 14 mensualitats de 5.181 € a les que es practicaran les retencions
per I.R.P.F. i SS.SS legalment establertes.
SEGON.- Aprovar el règim de dedicació parcial, i per tant amb dret a
retribució, dels següents càrrecs:
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-

Quatre Tinents d’Alcalde amb regidories delegades de serveis
que percebran un total anual de 43.518 € cadascú per una
dedicació de 28 hores/setmana (un 80% de la jornada laboral)
distribuïts en 14 mensualitats de 3.108 € a les que es
practicaran les retencions per I.R.P.F. i SS.SS legalment
establertes.

-

Un/una Regidor/da delegat/da de serveis amb funció de
Coordinació d’Àrea percebran un total anual de 24.486 € per
una dedicació de 15,75 hores/setmana distribuïts (45% de la
jornada laboral) en 14 mensualitats de 1.749 € a les que es
practicaran les retencions per I.R.P.F. i SS.SS legalment
establertes.

TERCER.- El nomenament d’un membre de la Corporació per un dels
indicats càrrecs només suposarà l’aplicació del règim de dedicació
exclusiva o parcial si és acceptat pel proposat i, en cas de fer-ho, es
donarà compte al Ple en la propera sessió ordinària que es celebri.
QUART.- Complimentar el que disposen l’article 75 de la Llei 7/85 en
matèria de prestacions socials respecte als membres de la Corporació
que desenvolupin els càrrecs de dedicació exclusiva o dedicació
parcial.
CINQUÈ.- Aplicar les quantitats que resultin a la partida corresponent
del pressupost per a 2011.
SISÈ.- Publicar aquest acord al BOP de Girona i al Tauler d’anuncis de
la Corporació, d’acord amb allò establert a l’article 75.5 d ela llei
7/1985.
6.- PROPOSTA SOBRE INDEMNITZACIONS I ASSIGNACIONS ALS
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls, el qual dóna lectura
íntegra de la proposta.
Intervé el Sr. Fuertes dient que els portaveus cobren 1.100 € i consideren
que la quantia està ajustada a la feina.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès que amb data 11 de juny proppassat, va prendre possessió un
nou Consistori, cal aprovar el regim d’assistències i indemnitzacions
als membres de la Corporació.
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Atès el que disposen els articles 75.2 de la Llei 7/85; 151 de la Llei
8/87 de Catalunya; 166 del Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril i 13 i següents del R.O.F., el Ple de la Corporació adopta el
següent acord:
PRIMER.- Els membres de la Corporació, inclosos els que
desenvolupin càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial, percebran
indemnitzacions per les despeses ocasionades per l'exercici del
càrrec, quan siguin efectives i prèvia justificació documental, segons
les normes d’aplicació general en les Administracions públiques,
d’acord amb el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig o de
qualsevulla norma posterior que la modifiqui o substitueixi.
SEGON.- Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació
exclusiva o parcial percebran una assignació per assistència a les
sessions dels òrgans collegiats de l'Ajuntament, en les quantitats
següents:
-

Assistència a les sessions del Ple que es celebrin en el
període d’un mes:
• Per regidor/portaveu
• Per regidor

750 €
425 €

Els regidors no adscrits només percebran indemnització per la
seva activitat com a representant elegit però no els derivats de
la pertinència a un grup municipal.
-

Assistència a les sessions de la Junta de Govern Local dels
seus membres i dels regidors amb delegacions, que es
celebrin en el període d’un mes .............
950 €

-

Assistència a les Comissions Informatives ....... 350 €

Aquestes assistències són acumulables entre sí i es faran
efectives mensualment, essent les quantitats fixades els límits
a percebre, sia quin sia el nombre de convocatòries efectuades.
TERCER.- A les quantitats assignades com a assignacions s'hi
practicarà la corresponent retenció per l'IRPF.
QUART.- Aplicar les quantitats que resultin a la partida corresponent
del pressupost per a 2011.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al BOP de Girona i al Tauler d’anuncis
de la Corporació, d’acord amb allò establert a l’article 75.5 d ela llei
7/1985.

32

7.- PROPOSTA SOBRE NOMBRE, DENOMINACIÓ I COMPOSICIÓ
COMISSIONS INFORMATIVES.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls, el qual
dóna lectura íntegra de la proposta.
Intervé el Sr. Fuertes dient que voldria que li expliquessin perquè el Sr.
Valls està a la Comissió Informativa de les Àrees d’Economia i Empresa i de
Serveis Centrals, i no en la de Territori, doncs és en aquesta on té la major
part de les seves delegacions.
Contesta el Sr. Valls que això és una decisió del partit, i que ell tindrà
participació en totes les àrees en les que té delegacions.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que el Sr. Valls també té via
pública i aquesta activitat té una clara incidència econòmica. Però,
evidentment, si és necessari, assistirà a les dues Comissions Informatives.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès el que disposen els articles 60 i 100 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 134 i següents del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens
Locals.
El Ple Municipal adopta el següent ACORD:
PRIMER.Constituir
Permanents:

les

següents

Comissions

Informatives

• Comissió Informativa de les Àrees de Serveis a la Persona, i
Territori, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana.
• Comissió Informativa de les Àrees de Economia i Empresa, i de
Serveis Centrals.
La Comissió Informativa de les Àrees de Economia i Empresa, i de
Serveis Centrals, actuarà també com a Comissió Especial de
Comptes, amb la mateixa composició i en la forma que legalment
figura establerta.
SEGON.- Les Comissions Informatives creades que tinguin temes a
resoldre en el Ple celebraran sessió, prèvia convocatòria, amb
una antelació mínima a les quaranta-vuit hores de la data fixada per
celebrar la sessió de Ple. Com a norma general, els dijous anteriors a
cada Ple.

33

TERCER.- La Presidència de les dues Comissions Informatives abans
esmentades l’ostentarà l’Alcalde i podrà ser en cas de considerar-ho
adient, delegada aquesta en qualsevol dels seus membres.
QUART.- Adscriure com a membres de les diferents Comissions
Informatives, els senyors Regidors següents:
a) Comissió Informativa de les Àrees de Serveis a la Persona, i
Territori, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana.
-

President: Romà Codina i Maseras
Jordi Martínez i Puig
Idoia Saracibar i Garriga
Ignasi Riera i Garriga
Marc Fuertes i Garcia
Alejandro Romerales i Salvador
Ferran Barbero i Sanchez
Joan Bernat i Pané
Anna Pascual i Batlle
Enric Martínez i Maiz
Antoni Garcia i Garcia
Jordi Orobitg i Solé
Josep Cortés i Rovira

b) Comissió Informativa de les Àrees d’Economia i Empresa i de
Serveis Centrals:
-

President: Romà Codina i Maseras
Ester Olivé i Güell
Josep Valls i Méndez
Arseni Frigola i Bosch
Marc Fuertes i Garcia
Oscar Portela i Justel
Juan Díez i Mateo
Joan Bernat i Pané
Susana Yerro i Heras
Enric Martínez i Maiz
Antoni Garcia i Garcia
Jordi Orobitg i Solé
Josep Cortés i Rovira

CINQUÈ.- En qualsevol moment, un o més regidors d’un grup
municipal podran substituir membres adscrits a una Comissió.
SISÈ.- D’acord amb allò establert a l’article 60, en relació a l’article
58.3 del DL 2/2003, les votacions a les Comissions Informatives es
realitzaran pel sistema de vot ponderat, votant, per tant, per tot el
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Grup Municipal un sol dels seus membres que representarà a tots
ells, excepte en el cas del regidor no adscrit que tindrà vot individual.
8.- PROPOSTA DE REPRESENTANTS EN DIFERENTS ORGANISMES I
ENTITATS.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls, el qual dóna lectura
íntegra de la proposta.
Intervé el Sr. Bernat demanant que degut a la constitució de l’Ajuntament
en els consorcis o fundacions on només hi ha representants de l’equip de
govern se’ns informi als regidors de l’oposició del que s’ha tractat a les
reunions pertinents
Contesta el Sr. Alcalde que així es farà.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès el que disposa l’art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
desembre, ple qual s’aprova el reglament d’organització,
Funcionament i règim Jurídic dels ens locals
El Ple Municipal adopta el següent ACORD:
PRIMER. Aprovar els següents nomenaments de representants:
CONSORCI DE LA COSTA BRAVA:
Sr. Romà Codina i Maseras.
Sr. Josep Valls i Méndez.
OBRERIA DE SANTA CRISTINA:
Sr. Romà Codina i Maseras, per ser l’Alcalde, segons els Estatuts de
l’Obreria.
FUNDACIÓ RESIDÈNCIA ASIL NICOLAU FONT:
Sr. Romà Codina i Maseras, per ser l’Alcalde-Patró, segons els
Estatuts de la Fundació.
ASPRONIS (FUNDACIÓ
PRIVADA ASPRONIS):

PRIVADA

Sra. Idoia Saracíbar i Garriga.
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EL

VILAR

I

FUNDACIÓ

FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA i ASSOCIACIO
CATALANA DE MUNICIPIS:
Sra. Ester Olivé i Güell
CREU ROJA:
Sr. Romà Codina i Maseras.
CONSELLS ESCOLARS DELS DIFERENTS CENTRES EDUCATIUS
DE LLORET DE MAR:
Sr. Ignasi Riera i Garriga
CONSELL DE
MUNICIPALS:

PARTICIPACIÓ

DE

LES

LLARS

D’INFANTS

Sr. Ignasi Riera i Garriga
Podran assistir a les reunions del Consell amb veu però sense vot el
Srs. Juan Diez i Mateo; Susana Yerro i Heras; Leonardo Fernandez i
Esquinas; Antoni Garcia i Garcia; Jordi Orobitg i Solé i el Sr. AlcaldePresident.
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
Sr. Romà Codina i Maseras.
Sr. Ignasi Riera i Garriga
Sr. Ferran Barbero i Sanchez
Sra. Susana Yerro i Heras
Sr. Leonardo Fernandez i Esquinas
Sr. Antoni Garcia i Garcia
Sr. Jordi Orobitg i Solé
Sr. Josep Cortés i Rovira
CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM
MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ DE LLORET DE MAR:
Sr. Romà Codina i Maseras (President)
Sra. Ester Olivé i Güell (Vice-Presidenta)
Sr. Marc Fuertes i Garcia
Sra. Anna Pascual i Batlle
Sr. Enric Martínez i Maiz
Sr. Antoni Garcia i Garcia
Sr. Jordi Orobitg i Solé
Sr. Josep Cortés i Rovira
AGENDA XXI:
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SERVEIS

Sr. Ignasi Riera i Garriga (Coordinador)
Sr. Marc Fuertes i Garcia
Sra. Susana Yerro i Heras
Sr. Leonardo Fernandez i Esquinas
Sr. Antoni Garcia i Garcia
Sr. Jordi Orobitg i Solé
Sr. Josep Cortés i Rovira
CONSELL RECTOR DE LA
MARESME i DE LA SELVA:

CORPORACIO

DE

SALUT

DEL

Sr. Romà Codina i Maseras
CONSELL ASSESSOR I DE GOVERN DEL CASAL MUNICIPAL DE
LA GENT GRAN:
Sra. Idoia Saracíbar i Garriga (Presidenta)
Sra. Ester Olivé i Güell
Sr. Enric Martínez i Maiz
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’HOSPITAL SOCIOSANITARI
DE LLORET DE MAR:
Sr. Romà Codina i Maseras (President)
Sra. Idoia Saracíbar i Garriga
Sra. Elena Aleinik i Molchan
Sra. Anna Pascual i Batlle
Sr. Enric Martínez i Maiz
Sr. Antoni Garcia i Garcia
Sr. Jordi Orobitg i Solé
ENTITATS
URBANISTIQUES
CONSERVACIÓ:

COL.LABORADORES

DE

Sr. Jordi Martínez i Puig
Sr. Josep Valls i Méndez
Notificar aquest representants a les diferents Entitats Urbanístiques
Col.laboradores de Conservació, així com al Registre d’Entitats
Urbanístiques Col.laboradores de la Direcció General d’Urbanisme
de la Generalitat de Catalunya.
CONSORCI MEDIAMBIENTAL DE LA SELVA:
Sr. Ignasi Riera i Garriga
CONSORCI LOCALRET:
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Sra. Ester Olivé i Güell
PLE DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ
DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE LA SELVA
MARÍTIMA-CANAL BLANES
Sr. Romà Codina i Maseras
Sra. Ester Olivé i Güell
Sr. Marc Fuertes i Garcia
Sra. Anna Pascual i Batlle
Sr. Enric Martínez i Maiz
Sr. Antoni Garcia i Garcia
Sr. Jordi Orobitg i Solé
COMISSIÓ DE PLATGES:
Sr. Ignasi Riera i Garriga
Sr. Marc Fuertes i Garcia
Sra. Anna Pascual i Batlle
Sr. Enric Martínez i Maiz
Sr. Antoni Garcia i Garcia
Sr. Jordi Orobitg i Solé
Sr. Josep Cortés i Rovira
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CENTRE COMERCIAL BRAUS
Sr. Jordi Martínez i Puig
9.- DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I
DELS PORTAVEUS DESIGNATS PER ELLS, AIXÍ COM NORMES DE
FUNCIONAMENT.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls, el qual
dóna lectura íntegra de la proposta, en relació a la composició dels grups
municipals i dels seus portaveus, així com les normes de funcionament.
El Plenari de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la següent proposta:
Es dóna compte que sollicitat als diferents Grups Municipals que
composen aquest Ajuntament perquè designessin la composició del
grup i el seu portaveu, s’ha rebut escrits de tots ells amb la
composició del grup i el nomenament dels seus
portaveus,
i
d’aquests
es
desprèn
que
els
Grups Municipals quedaran
constituïts en la forma que s’assenyala a continuació, amb expressió
dels respectius portaveus:
CIU:
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Romà Codina i Maseras
Ester Olivé i Güell
Jordi Martínez i Puig
Idoia Saracibar i Garriga
Josep Valls i Mendez
Ignasi Riera i Garriga
Arseni Frigola i Bosch
Portaveu: Josep Valls i Méndez
Suplent: Ester Olivé i Güell
MILLOR:
Marc Fuertes i Garcia
Alejandro Romerales i Salvador
Juan Diez i Mateo
Elena Aleinik i Molchan
Fernando Manuel Barbero i Sanchez
Oscar Portela i Justel
Portaveu: Marc Fuertes i Garcia
Suplent: Ferran Barbero i Sanchez
PSC – PM:
Joan Bernat i Pané
Anna Pascual i Batlle
Susana Yerro i Heras
Portaveu: Joan Bernat i Pané
Suplent: Anna Pascual i Batlle
PPC:
Enric Martínez i Maiz
Leonardo Fernandez i Esquinas
Portaveu: Enric Martínez i Maiz
Suplent: Leonardo Fernandez i Esquinas
ICV-EUiA:
Antoni Garcia i Garcia
Portaveu: Antoni Garcia i Garcia
ERC-AM:
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Jordi Orobitg i Solé
Portaveu: Jordi Orobitg i Solé
El regidor Josep Cortés i Rovira d’acord amb el manifestat amb el seu
escrit de 6 de juliol i en aplicació de lo que disposa els articles 73.3
de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i article 50.6 i 7 del Text
Refós Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya D.L. 2/2003 passa
a ser Regidor no adscrit.
PROPOSTA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DELS DEBATS:
Independentment del que es preveu als arts. 91 i següents del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les
Entitats Locals (ROF), a efectes de precisar els criteris d’ordenació
dels debats a les sessions del Ple, es determina actuar de la forma
següent:
Presentat un tema pel Ponent, es donarà torn d’intervenció
als portaveus de cada grup i al regidor no adscrit començant per
aquest últim, perquè exposi per un temps prudencial el que
consideri convenient sobre el tema o perquè defensi una proposta
alternativa concreta o un vot particular, presentat en aquests casos
prèviament per escrit; el Ponent es manifestarà, acte seguit,
sobre la intervenció de les altres parts, que si ho desitgen, podran
tenir una altra intervenció.
A continuació, el portaveu fixarà la seva postura definitiva, i en
el cas d’haver-se presentat una o més propostes alternatives o
esmenes, es posaran a votació per ordre de presentació i, acte
seguit, es farà el mateix amb la proposta de la Ponència.
En principi, es preveu la intervenció, a més de l’Alcalde, d’un
representant de cada grup municipal, i en cas que en un tema
determinat es desitgi la intervenció de més d’un membre d’un grup,
s’autoritzarà en el benentès que haurà de manifestar-se aquest
desig abans de tractar el tema, i sempre que això no signifiqui
augmentar en número màxim de intervencions per grup.
PROPOSTA SOBRE REUNIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS:
La Junta de Portaveus es reunirà, prèvia convocatòria circulada
amb un mínim de 48 hores, llevat de casos d’urgència, per part
de l’Alcaldia-presidencia, sempre que ho consideri convenient, per
iniciativa pròpia o a petició de qualsevol dels membres d’aquesta
Junta.
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PROPOSTA SOBRE INTERVENCIO DEL PUBLIC A LES SESSIONS DE
PLE:
Acabada la sessió de Ple, es convidarà el públic a intervenir per
manifestar la seva opinió o demanar explicacions únicament i
exclusivament sobre els temes debatuts, i sempre que la persona
que demana intervenir no estigui directament afectada sobre el tema
que vol tractar.

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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