ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 07/15
Dia: 13 de juliol de 2015
Sessió: extraordinària
Horari: de 18:00 a 20:08 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Jaume Dulsat i Rodríguez, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Albert Robert i Ribot
Lluïsa Baltrons i Molina
Joan Gou i Campamar
Mònica Cunill i Olivas
Josep Lluis Llirinós i Moreno
Marc Fuertes i Garcia
Josep Teixidor i Charlon
Richard Gerald i Bentham
Carolina Ruiz i Carelli
Antonio J. Lorente i Estepa
Eduard Lopez i Àlvarez
Jordi Orobitg i Solé
Joan Bernat i Pané
Xavier Rodriguez i Pacios
Miguel Gracia i Moreno
Jordi Hernandez i Garcia
Jaime Muzas i Marcos
Enric Martinez i Maiz
Paulino Gracia i Montañez
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general
Éssent les 18:09 hores, s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Cristian
Fernandez Madueño.
1.- PROPOSTA
L'AJUNTAMENT.

SOBRE

REGIM

DE

SESSIONS

DEL

PLE

DE

Els grups municipals MILLOR, PSC, CIUTADANS I PPC s’adrecen al President
per manifestar-li que han preparat conjuntament una esmena a aquesta
proposta, i a aquest efecte lliuren la corresponent esmena per escrit, que és
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del tenor literal següent:
“Els grups sotasignats exposen que per motius de coordinació laboral
dels regidors i amb una voluntat d’oferir una major difusió i facilitat a
la ciutadania per a seguir els plens municipals i la política local...
SOL.LICITEM
PRIMER.- Que les sessions del Ple municipal s’iniciïn a les 20 hores en
compte de les 18 hores. tornant a l’horari tradicional existent abans
de la passada legislatura.
SEGON.- Que en el suposat de que no es pugui realitzar el ple el
darrer dilluns de mes per qualsevol motiu, aquest fet sigui notificat a
la resta de formacions amb una antel.lació mínima de 7 dies a la
convocatòria de la comissió informativa corresponent, fent una
previsió aproximada de la data de realització del ple modificat.
I perquè així consti, signem el present document”.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150713&punto=1
Sense més deliberació, se sotmet a votació –en primer lloc- l’esmena
presentada pels grups de MILLOR, PSC-CP, C’S i PPC, la qual és rebutjada
per 11 vots en contra dels regidors dels grups de CIU, ERC-AVANCEM, ICVEUIA-E i EN LLORET SÍ SE PUEDE, i 10 vots a favor dels regidors dels grups
de MILLOR, PSC-CP, C’S i PPC.
Seguidament, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per 11
vots favorables dels regidors dels grups de CIU, ERC-AVANCEM, ICV-EUIA-E
i EN LLORET SÍ SE PUEDE, i 10 vots en contra dels regidors dels grups de
MILLOR, PSC-CP, C’S i PPC. Per tant, el Ple Municipal 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 18 hores preferentment.
2.- PROPOSTA SOBRE REGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
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El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150713&punto=2
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada
per 13 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, ERC-AVANCEM, ICVEUIA-E, C’S i EN LLORET SÍ SE PUEDE, i 8 vots en contra dels regidors dels
grups de MILLOR, PSC-CP i PPC. Per tant, el Ple Municipal 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:
•
•
•
•

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 i DECRET RECTIFICACIÓ ERRORS MATERIALS
DELEGACIÓ DE LA FACULTAT DE DICTAR RESOLUCIONS I DE
SIGNATURA EN EL REGIDOR DELEGAT DE TERRITORI,
SOSTENIBILITAT.

El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150713&punto=3
El Ple Municipal dóna compte dels següents Decrets:
DECRET D’ALCALDIA
Núm. Decret/Data: 2015LLDA001977
10/07/2015
REF. EXP.: G112015000493 – DECRET NOMENAMENT TINENTS D’ALCALDE
LEGISLATURA 2015-2019
SECCIÓ: 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
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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. Albert Robert i Ribot.
2n. Tinent d'Alcalde: Sr. Jordi Orobitg i Soler.
3a. Tinent d'Alcalde: Sr. Lluïsa Baltrons i Molina.
4t. Tinent d'Alcalde: Sr. Joan Gou i Campamar.
5è Tinent d’Alcalde: Sr. Joan Bernat i Pané.
6è Tinent d’Alcalde: Sr. Josep lluís Llirinós i Moreno.
7a Tinent d’Alcalde: Sra. Mònica Cunill i Olivas.
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.”
DECRET D’ALCALDIA
Núm. Decret/Data: 2015LLDA001976
10/07/2015
“REF. EXP.: G112015000494 – DECRET NOMENAMENT MEMBRES I DELEGACIÓ
ATRIBUCIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL - LEGISLATURA 2015-2019
SECCIÓ: 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:
-

Sr. Albert Robert i Ribot.
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-

Sr. Jordi Orobitg i Solé.
Sra. Lluïsa Baltrons i Molina.
Sr. Joan Gou i Campamar.
Sr. Joan Bernat i Pané
Sr. Josep lluís Llirinós i Moreno.
Sra. Mònica Cunill i Olivas.

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.
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.
• Aprovació inicial, definitiva i constitutiva dels expedients per a la
creació de les Entitats Urbanístiques Col·laboradores i llicències per
a la creació de propietats horitzontals per parcel·les.
• Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística
(projectes de reparcel·lació, 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 per taxació
conjunta.
• 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 parcel·lació urbanística i de divisió
horitzontal.
• Aprovació de la declaració d’estat ruïnós (amb l’exclusió de
l’audiència prèvia als propietaris i residents)
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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.
• Llicències provisionals.
EN MATÈRIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA:
• Imposició de sancions urbanístiques per infraccions greus.
• Ordre de restauració de l’ordre físic il·legalment alterat.
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
• Aprovació tarifes urbanes de taxi.
EN MATÈRIA DE CONTRACTES I CONCESSIONS ADMINISTRATIVES
• 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.
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• Incoació i resolució d’expedients sancionadors a contractistes i
de penalització per demora i incompliment en l’execució de
contractes.
• Aprovació de la convocatòria i plecs de clàusules, adjudicació,
modificació i resolució de contractes en els expedients de
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 contractes privats i de convenis de col·laboració
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
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,
així com d’altres plecs de condicions per a l’atorgament
d’autoritzacions d’ús del domini públic, 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
• Sol·licitud 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 i alienació 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.
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• 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 l’import fixat a la Base 11.2.1.de les Bases d’execució del Pressupost, incloses les subvencions.
S’exceptua l’execució de despeses en les fases A-D-O, sigui quin
sigui el seu import, relacionades en la Base 12.1.3 d’execució del
Pressupost, en els apartats a) al f).
• La gestió dels tributs i altres ingressos de dret públic i d’altres
similars, o els ingressos procedents d’organismes públics i privats,
derivats d’aportacions o subvencions. No s’inclouen la devolució
d’avals i fiances relatives a matèries urbanístiques o medi
ambientals, exigides per la legislació sectorial.
• La resolució dels recursos de reposició que impliquin variacions
substancials dels elements tributaris, sempre que l’aprovació de la
liquidació tributària sigui competència de la Junta de Govern.
• La compensació de deutes entre creditors i deutors, d’ofici o a
instància dels interessats, d’acord amb el que disposa l’article 55
de Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació.
• L’aprovació i/o denegació de beneficis fiscals i exempcions
tributaries derivats de la normativa de cada tribut, d’acord amb
l’article 136 de la Llei 58/2003, e 17 de desembre, General
Tributaria i l’article 4 de l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació
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,
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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
dimecres a les 12 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.
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.”
DECRET D’ALCALDIA
Núm. Decret/Data: 2015LLDA001975
10/07/2015
“REF. EXP.: G112015000495 – DECRET
ESPECÍFIQUES - LEGISLATURA 2015-2019
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA

DELEGACIONS

GENÈRIQUES

I

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
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
Àrea
Àrea
Àrea
Àrea
Àrea

de
de
de
de
de
de

Serveis Centrals: Lluïsa Baltrons i Molina
Territori i Sostenibilitat: Joan Bernat i Pané
Seguretat Ciutadana : Josep Lluís Llirinós i Moreno
Serveis a la Persona: Mònica Cunill i Olivas
Promoció Econòmica i Ocupació: Jordi Orobitg i Solé
Turisme: Joan Gou i Campamar
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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 Serveis Centrals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organització administrativa i Recursos Humans: Lluïsa
Baltrons i Molina
Sistemes de la informació i gestió del coneixement: Albert
Robert i Ribot
Autoritzacions i control ocupació via pública: Lluïsa Baltrons
i Molina
Estadística i processos electorals: Lluïsa Baltrons i Molina
Atenció al ciutadà (OIAC): Lluïsa Baltrons i Molina
Arxiu: Lluïsa Baltrons i Molina
Gestió de l’ús dels equipaments municipals: Lluïsa Baltrons i
Molina
Regidora Vicepresidenta de l’Organisme Autònom Serveis
Municipals de Comunicació: Lluïsa Baltrons i Molina
Participació Ciutadana: Josep Lluís Llirinós i Moreno

Àrea de Territori i Sostenibilitat:
• Planejament, gestió i disciplina urbanístiques: Joan Bernat i
Pané
• Llicències urbanístiques: Joan Bernat i Pané
• Urbanitzacions: Joan Bernat i Pané
• Obra pública i serveis de manteniment: Joan Bernat i Pané
• Enllumenat i eficiència energètica: Joan Bernat i Pané
• Control d’activitats econòmiques amb incidència ambiental:
Albert Robert i Ribot
• Cicle de l’aigua, clavegueram i cementiri: Albert Robert i
Ribot
• Gestió de residus i neteja viària: Jordi Orobitg i Solé
• Protecció i millora del medi ambient i la sostenibilitat : Jordi
Orobitg i Solé
• Protecció entorn natural (parcs i jardins, camins de ronda,
zones d’esbarjo): Jordi Orobitg i Solé
• Platges: Jordi Orobitg i Solé
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• Taxis i transports públics: Albert Robert i Ribot
Àrea de Seguretat Ciutadana:
• Seguretat ciutadana i ordre públic: Josep Lluís Llirinós i
Moreno
• Protecció Civil: Josep Lluís Llirinós i Moreno
• Ordenació del trànsit i estacionament: Albert Robert i Ribot
• Mobilitat: Albert Robert i Ribot
Àrea de Serveis a la Persona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salut i serveis assistencials (centre sociosanitari): Monica
Cunill i Olivas
Serveis socials i promoció social: Mònica Cunill i Olivas
Dependència: Mònica Cunill i Olivas
Habitatge social: Mònica Cunill i Olivas
Cooperació: Mònica Cunill i Olivas
Integració i immigració: Mònica Cunill i Olivas
Dona: Mònica Cunill i Olivas
Casal de la gent gran: Joan Gou i Campamar
Promoció de la Cultura i el patrimoni historic-artístic: Albert
Robert i Ribot
Museus: Albert Robert i Ribot
Teatre: Albert Robert i Ribot
Joventut: Albert Robert i Ribot
Festes populars: Albert Robert i Ribot
Biblioteca: Joan Gou i Campamar
Ensenyament: Mònica Cunill i Olivas
Esports: Joan Bernat i Pané

Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació:
• 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 Turisme:
•
•
•
•
•

Turisme: Joan Gou i Campamar
Política turística: Joan Gou i Campamar
Promoció turística: Joan Gou i Campamar
Oficines de turisme: Joan Gou i Campamar
Marqueting i creació de producte turístic: Joan Gou i
Campamar
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B2.- Relatives a Barris
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puigventós i Can Sabata: Joan Bernat i Pané
Casc Antic i Barri Pescadors: Jordi Orobitg i Solé i Albert Robert
i Ribot
Fenals i Santa Clotilde: Lluïsa Baltrons i Molina
Lloret Residencial: Albert Robert i Ribot
Rocagrossa: Joan Gou i Campamar
Urbanitzacions: Joan Bernat i Pané
El Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua: Mònica Cunill i Olivas
El Rieral: Josep Lluís Llirinós i Moreno
Can Carbó i Mas Baell: Mònica Cunill i Olivas

SEGON. Aquesta Alcaldia es reserva la facultat de direcció del servei i
de gestió en general de les següents matèries, així com del següent
barri:
• Serveis econòmics (Pressupost, Control de la despesa i
Gestió Tributària)
• Mitjans de Comunicació i Comunicació Institucional
• Barri de Can Ballell
TERCER.- 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.
QUART.- 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,
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.
CINQUÈ.- Aquesta Alcaldia es reserva el dret de rebre informació
de la direcció i gestió de les
potestats delegades i a rebre
informació prèvia de les decisions que puguin afectar a més d'una
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àrea, així com a
transcendència.

conèixer

amb anterioritat les decisions de

SISÈ.- Aquestes delegacions són modificables i revocables
qualsevol moment, a criteri d'aquesta Alcaldia.

en

SETÈ.- Que es doni compte al Ple d'aquest Decret i que es publiqui
en el Butlletí Oficial de la Província.”
DECRET D’ALCALDIA
Núm. Decret/Data: 2015LLDA002004
13/07/2015
“REF. EXP.: G112015000497 - DECRET RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL EN EL
DECRET NÚM. 1975/15 DE DELEGACIONS GENÈRIQUES I ESPECÍFIQUES LEGISLATURA 2015-2019
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA

Havent-se apreciat dos errors materials en el Decret d’Alcaldia
número 1975/2015, de 10 de juliol, a través del qual es realitzaven
delegacions genèriques i delegacions especials per a comeses
específiques en favor de determinats regidors, es procedeix, d’acord
amb allò previst a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, a rectificar els errors materials detectats en el punt primer de
la part dispositiva de l’esmentat Decret.
És per això que, R E S O L C :
PRIMER.- Procedir a les següents rectificacions detectades en el punt
primer de la part dispositiva del Decret d’Alcaldia número 1975/2015,
de 10 de juliol:
- Dins les delegacions especials per a comeses específiques de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, i en concret, a la delegació especial
relativa a obra pública i serveis de manteniment, allà on diu “Josep
Bernat i Pané”, ha de dir “Joan Bernat i Pané”.
- Dins les delegacions especials per a comeses específiques de l’Àrea
de Promoció econòmica i ocupació, hi figura erròniament com a
delegació especial la de Turisme, ja que la de Turisme és una
delegació genèrica que recau en el regidor Joan Gou i Campamar i
constitueix una Àrea organitzativa. Per tant, es procedeix a la
corresponent rectificació consistent en eliminar la referència a la
delegació especial de turisme dins l’Àrea de Promoció econòmic i
ocupació.
SEGON. Donar compte d’aquest Decret de rectificació en el proper Ple
que se celebri, i procedir a realitzar les rectificacions corresponents
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en el text de l’edicte de publicació del Decret d’alcaldia número
1975/2015 que s’insereixi en el BOP de Girona.”
DECRET D’ALCALDIA
Núm. Decret/Data: 2015LLDA001974
10/07/2015
“REF. EXP.: G112015000496 - DELEGACIÓ DE LA FACULTAT DE DICTAR

RESOLUCIONS I DE SIGNATURA EN EL REGIDOR DELEGAT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT - LEGISLATURA 2015-2019
SECCIÓ: 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.
RESOLC:
PRIMER.- Delegar en el Sr. Joan Bernat i Pané , Tinent d’Alcalde,
membre de la Junta de Govern Local i Regidor delegat de Territori i
Sostenibilitat, la facultat de dictar resolucions i de signatura en
relació a les següents matèries:
Expedients
coercitives.

d’ordres

d’execució
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urbanístiques

i

multes

Expedients de Ruïna (actes previs).
Declaracions d’innecessarietat de llicència de parcel·lació.
Protecció de la legalitat urbanística: suspensió provisional
d’obres i requeriment legalització obres executables sense
llicència o sense ajustar-se a llicència; reiteració de les ordres
de restauració de la realitat física alterada acordades per la
Junta de Govern Local; Ratificació de les resolucions de
suspensions d’obres; multes coercitives i els actes que
n’assegurin la seva efectivitat, per incompliments dels Decrets
de suspensió d’obres i d’ordres de restauració.
Expedients
d’obres
menors:
totes
les
actuacions
administratives.
Llicències per obres i treballs a la via pública per part de
companyies de serveis.
Expedients d’obres majors: requeriments, projectes executius,
expedients de caducitat d’obres, canvis de titular i pròrrogues.
Expedients de comunicació prèvia de primera ocupació.
Incoació d’expedient sancionadors i imposició de sancions per
infraccions urbanístiques lleus.
Certificats d’aprofitament urbanístic i de compatibilitat
urbanística i informes de qualificació urbanístiques.
Expedients de planejament i gestió urbanística (Totes les
actuacions, llevat de les resolucions d’aprovació, denegació o
suspensió).
Convenis de cessions urbanístiques
o Signatura conveni de cessió.
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.
Procediments diversos:
o Certificats i escrits tramesa.
o Respostes a sol·licituds 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.
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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 i
Sostenibilitat (Urbanisme), al Coordinador de Serveis Públics, Obres i
Urbanisme, al Cap de Servei d’Urbanisme i al Secretari Municipal pel
seu coneixement i efectes escaients.”
4.- PROPOSTA
CORPORACIÓ.

SOBRE

RETRIBUCIONS

ALS

MEMBRES

DE

LA

Els grups municipals MILLOR, PSC, CIUTADANS I PPC s’adrecen al President
per manifestar-li que han preparat conjuntament una esmena a aquesta
proposta, i a aquest efecte lliuren la corresponent esmena per escrit, que és
del tenor literal següent:
“Els grups sotasignants exposen que un cop estudiada la proposta de
l’equip de govern en relació a les quantitats i dedicacions proposades,
en primer lloc volem mostrar la nostra disconformitat en la manera d
efer poc col.laborativa amb la resta de grups a l’hora d’establir
aquesta proposta i les decisions exposades per la qual cosa...
SOL.LICITEM
PRIMER.- Una reducció del 10% brut, en el salari de l’alcalde
mantinguent la dedicació exclusiva.
SEGON.- Una reducció del 20% en el salari dels 5 tinents d’alcalde,
passant de ser dedicacions parcials a ser dedicacions parcials a ser
dedicacions exclusives de 37’5 hores setmanals.
I perquè així consti, signem el present document”.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150713&punto=4
Sense més deliberació, se sotmet a votació –en primer lloc- l’esmena
presentada pels grups de MILLOR, PSC-CP, C’S i PPC, la qual és rebutjada
per 11 vots en contra dels regidors dels grups de CIU, ERC-AVANCEM, ICVEUIA-E i EN LLORET SÍ SE PUEDE, i 10 vots a favor dels regidors dels grups
de MILLOR, PSC-CP, C’S i PPC.
Seguidament, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per 11
vots favorables dels regidors dels grups de CIU, ERC-AVANCEM, ICV-EUIA-E
i EN LLORET SÍ SE PUEDE, i 10 vots en contra dels regidors dels grups de
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MILLOR, PSC-CP, C’S i PPC. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent
acord:
Atès que amb data 13 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
dels regidors i es creu oportú comptar amb dedicacions exclusives o
parcials que implica un règim de retribucions de les mateixes.
Atès el que disposen els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/85,
reguladora de les bases de règim local (modificats per la Llei
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local).
Es proposa al Ple l’adopció del 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 54.950 €/any distribuït
en 14 mensualitats de 3.925 € 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:
-

Tres Tinents d’Alcalde amb regidories delegades de serveis que
percebran un total anual de 43.498 € cadascú per una
dedicació de 28 hores/setmana distribuïts en 14 mensualitats
de 3.107 € a les que es practicaran les retencions per I.R.P.F. i
SS.SS legalment establertes.

-

Dos Tinents d’Alcalde amb regidories delegades de serveis
percebran un total anual de 38.465 € per una dedicació de
24’50 hores/setmana distribuïts en 14 mensualitats de
2.747’50 € 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
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que desenvolupin els càrrecs de dedicació exclusiva o dedicació
parcial.
CINQUÈ.- Aplicar les quantitats que resultin a la partida corresponent
del pressupost per a cada exercici.
SISÈ.- Donat que la consignació en el Pressupost per a 2015 no és
suficient, s'haurà de procedir a realitzar l'oportuna modificació de
crèdit.
SETÈ.- 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 de la llei
7/1985.
5.- PROPOSTA SOBRE INDEMNITZACIONS I ASSIGNACIONS ALS
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
Els grups municipals MILLOR, PSC, CIUTADANS I PPC s’adrecen al President
per manifestar-li que han preparat conjuntament una esmena a aquesta
proposta, i a aquest efecte lliuren la corresponent esmena per escrit, que és
del tenor literal següent:
“Els grups sotasignats exposen que un cop estudiada la proposta de
l’equip de govern en relació a les quantitats proposades...
SOL.LICITEM
Que la quantitat a determinar per a cada sessió de la junta de govern
local que es celebri, amb un màxim de 48 sessions anuals s’estableixi
en 237’5 € en comptes de 275 €, per evitar una puja de 150 €
mensuals en relació a la legislatura passada.
I perquè així consti, signem el present document”.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150713&punto=5
Sense més deliberació, se sotmet a votació –en primer lloc- l’esmena
presentada pels grups de MILLOR, PSC-CP, C’S i PPC, la qual és rebutjada
per 11 vots en contra dels regidors dels grups de CIU, ERC-AVANCEM, ICVEUIA-E i EN LLORET SÍ SE PUEDE, i 10 vots a favor dels regidors dels grups
de MILLOR, PSC-CP, C’S i PPC.
Seguidament, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per 11
vots favorables dels regidors dels grups de CIU, ERC-AVANCEM, ICV-EUIA-E
i EN LLORET SÍ SE PUEDE, i 10 vots en contra dels regidors dels grups de
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MILLOR, PSC-CP, C’S i PPC. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent
acord:
Atès que amb data 13 de juny proppassat, va prendre possessió un
nou Consistori, cal aprovar el regim d’assistències i indemnitzacions
als membres de la Corporació.
Atès el que disposen els articles 75.3 i 4 de la Llei 7/85; 166 del Reial
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 13 i següents del R.O.F.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció 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 col·legiats de l'Ajuntament, en les quantitats
següents:
-

Assistència a cada sessió del Ple que es celebri, amb un
màxim anual de 12 sessions: 800 €

-

Assistència a cada sessió de la Junta de Govern Local que es
celebri, amb un màxim anual de 48 sessions: 275 €

-

Assistència a cada sessió de Comissió Informativa que es
celebri: 150 €

TERCER. Mensualment es farà un lliurament a compte, corresponent
a la part proporcional del màxim anual. En el més de desembre es
regularitzarà la situació de cada regidor segons les assistències
efectives.
QUART.- A les quantitats assignades com a assignacions s'hi
practicarà la corresponent retenció per l'IRPF.
CINQUÈ.- Aplicar les quantitats que resultin a la partida corresponent
del pressupost per a cada exercici.
SISÈ.- Donat que la consignació en el Pressupost per a 2015 no és
suficient, s'haurà de procedir a realitzar l'oportuna modificació de
crèdit.
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SETÈ.- 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 de la llei
7/1985.
6.- PROPOSTA
MUNICIPALS.

SOBRE

LA

DOTACIÓ

ECONÒMICA

ALS

GRUPS

El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150713&punto=6
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada
per 14 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, ERC-AVANCEM, ICVEUIA-E, C’S, PPC i EN LLORET SÍ SE PUEDE, i 7 vots en contra dels regidors
dels grups de MILLOR i PSC-CP. Per tant, el Ple Municipal 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
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 2015:
*
*

Límit anual ………………………… 2.160 €/regidor
Límit anual ………………………… 4.590 €/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.
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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.- Les quantitats que resultin s’imputaran a la partida
corresponent de transferències als grups municipals del pressupost de
cada exercici.
CINQUÈ.- Donat que la consignació en el Pressupost per a 2015 no és
suficient, s'haurà de procedir a realitzar l'oportuna modificació de
crèdit.
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 de la llei
7/1985.
7.- PROPOSTA SOBRE NOMBRE, DENOMINACIÓ I COMPOSICIÓ
COMISSIONS INFORMATIVES.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150713&punto=7
Sense més deliberació, per unanimitat dels reunits, el Ple Municipal 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.
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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.
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: Jaume Dulsat i Rodríguez
Mònica Cunill i Olivas
Albert Robert i Ribot
Josep Lluís Llirinós i Moreno
Marc Fuertes i Garcia
Josep Teixidor i Charlón
Antonio Jesús Lorente i Estepa
Eduardo López i Álvarez
Joan Bernat i Pané
Miguel Ernesto Gracia i Moreno
Jaime Muzas i Marcos
Enric Martínez i Maíz
Paulino Gracia i Montáñez

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

President: Jaume Dulsat i Rodríguez
Lluïsa Baltrons i Molina
Joan Gou i Campamar
Albert Robert i Ribot
Marc Fuertes i Garcia
Richard Gerald Bentham
Antonio Jesús Lorente i Estepa
Cristian Fernández i Madueño
Jordi Orobitg i Solé
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-

Fco. Javier Rodríguez i Pacios
Jordi Hernández i Garcia
Enric Martínez i Maíz
Paulino Gracia i Montáñez

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
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.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150713&punto=8
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada
per 19 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, MILLOR, PSC-CP,
ERC-AVANCEM, ICV-EUIA-E, PPC i EN LLORET SÍ SE PUEDE, i 2 vots en
contra dels regidors del grup de C’S. Per tant, el Ple Municipal 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:
Jaume Dulsat i Rodríguez
Joan Bernat i Pané
OBRERIA DE SANTA CRISTINA:
Jaume Dulsat i Rodríguez, per ser l’Alcalde, segons els Estatuts de
l’Obreria.
FUNDACIÓ RESIDÈNCIA ASIL NICOLAU FONT:
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Jaume Dulsat i Rodríguez, per ser l’Alcalde-Patró, segons els Estatuts
de la Fundació.
ASPRONIS (FUNDACIÓ
PRIVADA ASPRONIS):

PRIVADA

EL

VILAR

I

FUNDACIÓ

Jordi Orobitg i Solé
FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I ASSOCIACIO
CATALANA DE MUNICIPIS:
Lluïsa Baltrons i Molina
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA:
Jordi Orobitg i Solé
CREU ROJA:
Jaume Dulsat i Rodríguez
CONSELLS ESCOLARS DELS DIFERENTS CENTRES EDUCATIUS
DE LLORET DE MAR:
Mònica Cunill i Olivas.
CONSELL DE
MUNICIPALS:

PARTICIPACIÓ

DE

LES

LLARS

D’INFANTS

Mònica Cunill i Olivas
Podran assistir a les reunions del Consell amb veu però sense vot els
Srs. (3 regidors)
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
Jaume Dulsat i Rodríguez (President).
Mònica Cunill i Olivas.
(5 regidors més)
CONSELL RECTOR DE L’ORGANISME AUTÒNOM
MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ DE LLORET DE MAR:
Jaume Dulsat i Rodríguez (President)
Lluïsa Baltrons i Molina (Vice-Presidenta)
Marc Fuertes i Garcia.
Antonio Jesús Lorente i Estepa
Joan Bernat i Pané
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SERVEIS

Miguel Ernesto Gracia i Moreno
Jaime Muzas i Marcos
Enric Martínez i Maiz
Paulino Gracia i Montáñez.
AGENDA XXI:
Jordi Orobitg i Solé (Coordinador)
Lluïsa Baltrons i Molina
Josep Teixidor i Charlón
Cristian Fernández i Madueño
Xavier Rodríguez i Pacios
Jaime Muzas i Marcos
Enric Martínez i Maíz
Paulino Gracia i Montáñez
CONSELL RECTOR DE LA
MARESME i DE LA SELVA:

CORPORACIO

DE

SALUT

DEL

Jaume Dulsat i Rodríguez
CONSELL ASSESSOR I DE GOVERN DEL CASAL MUNICIPAL DE
LA GENT GRAN:
Joan Gou i Campamar (President)
Mònica Cunill i Olivas
Xavier Rodríguez i Pacios
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE L’HOSPITAL SOCIOSANITARI
DE LLORET DE MAR:
Jaume Dulsat i Rodríguez (President)
Mònica Cunill i Olivas
Carolina Ruiz i Carelli
Eduardo López i Álvarez
Jordi Orobitg i Solé
Núria Puig i Gabín
Jordi Hernández i Garcia
Enric Martínez i Maíz
Paulino Gracia i Montáñez
ENTITATS
URBANISTIQUES
CONSERVACIÓ:

COL.LABORADORES

DE

Joan Bernat i Pané
Notificar aquest representants a les diferents Entitats Urbanístiques
Col.laboradores de Conservació, així com al Registre d’Entitats
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Urbanístiques Col.laboradores de la Direcció General d’Urbanisme
de la Generalitat de Catalunya.
CONSORCI LOCALRET:
Albert Robert i Ribot
COMISSIÓ DE PLATGES:
Jordi Orobitg i Soler (president)
Joan Gou i Campamar
Josep Teixidor i Charlón
Antonio Jesús Lorente i Estepa
Joan Bernat i Pané
Xavier Rodríguez i Pacios
Jaime Muzas i Marcos
Enric Martínez i Maíz
Paulino Gracia i Montáñez
COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CENTRE COMERCIAL BRAUS
Joan Bernat i Pané
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Mònica Cunill i Olivas
XARXA DE MUNICIPIS INDIANS
Albert Robert i Ribot
CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL MASSÍS DE
CADIRETES
Jordi Orobitg i Solé
ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚIBLICA DE LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA “DIPSALUT”
Mònica Cunill i Olivas
CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT –
“CILMA”
Jordi Orobitg i Solé
ASSOCIACIÓ XARXA
SOSTENIBILITAT

DE

CIUTATS
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I

POBLES

CAP

A

LA

Jordi Orobitg i Solé
COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL
Jaume Dulsat i Rodríguez
Josep Lluís Llirinós i Moreno
CONSELL DEL TAXI
Albert Robert i Ribot
Xavier Terrades Pallarols
Cristian Fernández i Madueño
Jordi Orobitg i Solé
David Tejero i Garzón
Jordi Hernández i Garcia
Enric Martínez i Maíz
Paulino Gracia i Montáñez
MESA DE TRANSPORT
Albert Robert i Ribot
Marc Fuertes i Garcia
Eduardo López i Álvarez
Jordi Orobitg i Solé
Pere Box i Gutiérrez
Jordi Hernández i Garcia
Enric Martínez i Maíz
Paulino Gracia i Montáñez
TAULA LOCAL PER A L’HABITATGE A LLORET DE MAR
Mònica Cunill i Olivas
Fouad Alami Bakouri
Antonio Jesús Lorente i Estepa
Joan Bernat i Pané
Isabel Canto Díez
Jaime Muzas i Marcos
Enric Martínez i Maíz
Paulino Gracia i Montáñez
CONSELL DE DONES
Mònica Cunill i Olivas
Maria Paloma Muñoz i López
Cristian Fernández i Madueño
Joan Bernat i Pané
Miriam Benhsain Esteve
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Jaime Muzas i Marcos
Sandra Castro i Gómez
Paulino Gracia i Montáñez
CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS
Mònica Cunill i Olivas
Carmen Pascual Escot
Eduardo López i Álvarez
Joan Bernat i Pané
Arturo Alcaine i Camón
Jordi Hernández i Garcia
Sonia López i Hinojosa
Paulino Gracia i Montáñez
9.- DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I
DELS PORTAVEUS DESIGNATS PER ELLS.
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150713&punto=9
Per tant, el Ple Municipal dóna compte del següent acord:
Es dóna compte que sol·licitat 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:
JAUME DULSAT RODRIGUEZ
ALBERT ROBERT RIBOT
LLUÏSA BALTRONS MOLINA
JOAN GOU CAMPAMAR
MÒNICA CUNILL OLIVAS
JOSEP LLUIS LLIRINÓS MORENO
Portaveu: Albert Robert Ribot
Suplent: Josep Lluis Llirinós Moreno
MILLOR:
MARC FUERTES GARCIA

28

JOSEP TEIXIDOR CHARLON
RICHARD GERALD BENTHAM
CAROLINA RUIZ CARELLI
Portaveu: Marc Fuertes Garcia
Suplent: Josep Teixidor Charlon
PSC – CP:
ANTONIO J. LORENTE ESTEPA
EDUARD LOPEZ ÀLVAREZ
CRISTIAN FERNANDEZ MADUEÑO
Portaveu: Antonio J. Lorente Estepa
Suplent: Cristian Fernandez Madueño
ERC-AVANCEM:
JORDI OROBITG SOLÉ
JOAN BERNAT PANÉ
Portaveu: Jordi Orobitg Solé
Suplent: Joan Bernat Pané
ICV-EUiA-E:
XAVIER RODRIGUEZ PACIOS
MIGUEL GRACIA MORENO
Portaveu: Xavier Rodriguez Pacios
Suplent: Miguel Gracia Moreno
CIUTADANS – C’S:
JORDI HERNANDEZ GARCIA
JAIME MUZAS MARCOS
Portaveu: Jordi Hernandez Garcia
Suplent: Jaime Muzas Marcos
PPC:
ENRIC MARTINEZ MAIZ
Portaveu: Enric Martínez i Maiz
Suplent: Enric Martínez i Maiz
EN LLORET SI, SE PUEDE:
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PAULINO GRACIA MONTAÑEZ
Portaveu: Paulino Gracia Montañez
Suplent: Paulino Gracia Montañez

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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