ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 14/15
Dia: 21 de desembre de 2015
Sessió: ordinària
Horari: de 18:00 a 21:56 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
Carme Pascual i Escot
Richard Gerald Bentham
Carolina Ruiz i Carelli
Antonio J. Lorente i Estepa
Eduard Lopez i Àlvarez
Cristian Fernandez i Madueño
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
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (30/11/2015).
Tot seguit, s'examina l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 30 de
novembre de 2015 la qual, trobada conforme, és aprovada per unanimitat dels
reunits.
El Sr. Alcalde obre la sessió. Alguns dels presents a la Sala de Plens increpen
reiteradament al Sr. Alcalde i a altres membres de l’equip de govern. Per part
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del Sr. Alcalde es demana, en diferents ocasions, silenci per poder continuar
amb el Plenari, i adverteix que en cas contrari s’haurà de suspendre el Ple.
2.- DESPATX ALCALDIA.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i dóna lectura al despatx d’alcaldia corresponent
al període des de l’últim Ple:
DESPATX D’ALCALDIA DESEMBRE 2015
-

Dia 2 de desembre: Assistència a la roda de premsa celebrada a
l’Ajuntament de Lloret de Mar sobre infraestructures, C-32.

-

Dia 2 de desembre: Assistència al sopar de l’Associació Contra el
Càncer, juntament amb altres regidors de la corporació, a l’Hotel Guitart
Monterrey.

-

Dia 3 de desembre: Assistència al consell rector de la Corporació de
Salut del Maresme i la Selva, a l’hospital de Blanes,

-

Dia 9 de desembre: Assistència, juntament amb el regidor de Turisme
Sr. Joan Gou, al sopar col·loqui de Nadal del Club d’Economia de Lloret
de Mar, celebrat a l’Hotel Guitart Monterrey.

-

Dia 10 de desembre: Assistència al Consell d’Administració del Patronat
de Turisme de la Costa Brava.

-

Dia 10 de desembre: Assistència, juntament amb el regidor de Turisme,
Sr. Joan Gou, al lliurament de premis Gi, amb la presència de l’Hble.
Conseller Sr. Felip Puig.

-

Dia 13 de desembre: Assistència, juntament amb el regidor de Cultura
Sr. Albert Robert, al concert previst dins la Marató de TV3, al Teatre
Municipal de Lloret de Mar.

-

Dia 13 de desembre: Assistència, juntament amb el regidor del Casal de
la Gent Gran, al concert de Nadal, acte previst dins la Marató de TV3, a
la sala polivalent de la Casa de la Cultura de Lloret de Mar.

-

Dia 14 de desembre: Assistència juntament amb altres regidors i
membres, al consell d’administració de Lloret Futur.

-

Dia 16 de desembre: Assistència, juntament amb altres regidors, al
consell d’administració de la ràdio.

-

Dia 16 de desembre: Assistència a les comissions informatives del Ple.

2

-

Dia 17 de desembre: Assistència al Consell d’alcaldes, celebrat al Consell
Comarcal de la Selva.

-

Dia 17 de desembre: Assistència, juntament amb altres regidors, al
concert de Nadal ofert per la secció d’Educació, al Teatre Municipal.

-

Dia 18 de desembre: Assistència, juntament amb la regidora de l’Arxiu,
Sra. Lluïsa Baltrons, celebració del Nadal amb els Amics de l’Arxiu.

-

Dia 18 de desembre: Lliurament, juntament amb el regidor de Comerç i
Promoció Econòmica, Sr. Jordi Orobitg, de la recaptació del fons per la
venda de mocadors de la Festa Major de Santa Cristina, des de
l’Ajuntament juntament amb l’Assoc. de Comerciants a l’Associació junts
contra l’AME de Lloret de Mar.

-

Dia 20 de desembre: Assistència al sopar de Nadal ofert pel Rotary Club.

-

Dia 21 de desembre: Assistència , juntament amb el regidor del Casal
de la Gent Gran, Sr. Joan Gou, al dinar de Noces d’Or, a l’Hotel Evenia.

Després de varies advertències als presents, i donat que es continua escoltant
increpacions, essent les 18:08 hores, el Sr. Alcalde suspèn el Ple i abandona la
Sala, juntament amb tots els regidors.
Essent les 18:47 hores, donat que es considera que el clima ho permet, es
reinicia la sessió Plenària.
3.- DESPATX ASSUMPTES DE TURISME.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Gou, regidor
delegat de turisme, que dóna lectura al despatx dels assumptes de turisme,
iniciant-se el mes d’agost d’enguany:
DESPATX D’ASSUMPTES DE TURISME DESEMBRE 2015
-

2 desembre. Assistència al III Fòrum de Turisme de La Selva a Caldes
de Malavella.

-

2 desembre. Visita d’inspecció de l’agència Kaptiva Sports especialitzada
en turisme esportiu.

-

4 de desembre. Assistència a la reunió del grup de treball “Renovació
Destinació Turística: Lloret de Mar” a la delegació del Govern de la
Generalitat a Girona.

-

4 desembre. Organització i assistència a la presentació del Club de
producte d’enogastronomia del Patronat de Turisme Costa Brava Girona
a Lloret de Mar.
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-

10 desembre. Assistència a l’entrega dels premis Gi! a Girona.

-

10 i 11 desembre. Assistència del Lloret Convention Bureau al WS Meet
Europe ECM a París.

-

14 desembre. Consell d’administració de la societat Lloret Futur S.A.

-

15 desembre. Assistència a la presentació del Pla d’accions 2016 del
Patronat de Turisme Costa Brava Girona a Girona.

-

16 desembre. Assistència a la presentació del Club de producte Unique
Premium del Patronat de Turisme Costa Brava Girona a Girona.

-

17 desembre. Junta del Lloret Convention Bureau a les oficines centrals
de Lloret Turisme.

4.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CDC, ERCAVANCEM, MILLOR, PSC-CP i PPC, EN RELACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ DE
L’ANOMENADA “RONDA DE LA COSTA BRAVA SUD”.
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=20151221&punto=4
El grup municipal de ICV-EUIA, manifesten que han preparat una esmena a la
totalitat, que és del tenor següent:
“Donat que:
Durant el període 2003-2008, s’han presentat un seguit d’estudis
informatius de projectes de prolongació de l’Autovia de la Costa fins a la
Selva Marítima, diferents tots ells entre sí, sense arribar a consensuar
les alternatives que el teixit associatiu local demanava, ni arribar a
definir formalment el projecte per part del Departament de Territori i
Sostenibilitat, que en darrera instància anuncia l’any 2008 una carretera
de d’un sol carril per sentit.
L’any 2009 s’inicia la construcció de la prolongació de la C-32 des de
Palafolls fins la Gi-600 de Blanes a Tordera.
L’any 2010 es signa el conveni institucional entre ACESA-Abertis i el
DPTOP per a construcció de la C-32 des de l’actual enllaç amb la C-32 de
la Gi-600 fins a la C-63 de Lloret a Vidreres, amb la redacció del
projecte constructiu d’una carretera d’un sol carril per sentit i una
calçada de 7 metres i 1,5 metres de voral.
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El setembre de l’any 2013, el conseller Santi Vila va anunciar el
desbloqueig del projecte i que s’iniciaria la construcció durant l’any 2014
i que entraria en funcionament l’any 2016.
El projecte presentat contempla la prolongació de l’autopista C-32 per
Les Planes, els Tres Turons, Sant Pere del Bosc, l’Àngel i les Alegries,
així com el corredor biològic del PEIN Pinya de Rosa. Malgrat els anuncis
dels darrers anys que seria una carretera d’un sentit per costat i una
calçada de 7 metres, el projecte ha crescut fins a convertir-se en un
projecte de 3 carrils i 20 metres de secció, que en tots els trams de gran
infraestructura com són viaductes i túnels passa a ser de 2+2 carrils,
deixant preparada l’autopista de la costa en 2+2 carrils en els trams
restants, i que només en aquesta primera fase suposarà la tala de més
de 60.000 arbres, principalment pins.
Econòmicament, el projecte es finançarà com a motxilla de la mateixa
concessió de l’explotació de la C-32, pel qual Abertis pagarà els 71
milions d’€ en què està valorat el projecte, i espera una demanda de
9.600 vehicles al dia. De no arribar a l’augment de trànsit als peatges
existents de la concessionària, aquesta podria exigir compensacions en
format d’augment dels peatges, de l’ampliació de la concessió més enllà
de l’any 2021 en què es preveu el final de la concessió, o en format
d’indemnització.
Segons mostren les dades de les Enquestes de Mobilitat Quotidiana de la
Generalitat de Catalunya, i dels diferents aforaments que consten en les
diferents fases de projecte dels anys 2001 fins a l’actualitat es demostra
que gran majoria dels fluxos de mobilitat existents a la Gi-682 són
provinent dels desplaçaments interns entre Blanes i Lloret, i que el
passant és una minoria que augmenta puntualment els caps de setmana
i principalment a l’estiu i que per aquest motiu la Gi-682, amb entre
22.000 i 29.000 vehicles al dia (segons IMD del darrer aforament del Pla
de Mobilitat Urbana Sostenible de Lloret de Mar), seguirà patint una IMD
superior a d’altres vies ja desdoblades de les comarques gironines, amb
la qual cosa aquesta via no millorarà substancialment els desplaçaments
i comunicacions quotidianes de la ciutadania de Blanes a Lloret.
Per aquestes raons:
El Grup Municipal d’ICV-EUIA proposa a la consideració del Plenari
l’adopció dels següents acords:
1.
Tornar a demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya una moratòria en l'inici de les obres d'ampliació
de la C-32.
2.
L'organització d’una consulta popular sobre el projecte d’ampliació
de l’autopista C-32 de Blanes a Lloret i de la construcció de l'anomenada
“ronda de la Costa Brava Sud”.
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3.
Traslladar els presents acords a l’Ajuntament de Blanes, a tots els
grups del Parlament de Catalunya i al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.”
En primer lloc, es passa a votació l’esmena presentada pel grup ICV-EUIA,
amb un resultat de 3 vots favorables dels regidors dels grups municipals de
ICV-EUIA i EN LLORET SI SE PUEDE, i 18 vots en contra dels regidors dels
grups de CIU, ERC-AVANCEM, MILLOR, PSC-CP, CIUTADANS i PPC. Per tant,
l’esmena a la moció és rebutjada.
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per
16 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, ERC-AVANCEM, MILLOR,
PSC-CP i PPC, i 5 vots en contra dels regidors dels grups municipals de ICVEUIA, CIUTADANS, i EN LLORET SI SE PUEDE. Per tant, el Ple Municipal adopta
el següent acord:
Les formacions instants de la present moció s’han mostrat
històricament, favorables a la resolució de les mancances
d’infraestructures de comunicació que afecten a la nostra vila. Prova de
tal fet és l’històric dels plenaris d’aquest consistori.
Els arguments per justificar la necessitat de solucions poden ser
múltiples, entre d’altres la manca de competitivitat de Lloret de Mar com
a destinació turística davant d’altres destinacions equiparables, la
seguretat en els desplaçaments, així com la dificultat d’implantació
d’altres tipus d’indústria alternatives a la turística, davant la precarietat
de les comunicacions.
L’anunci per part de la Conselleria de territori i medi ambient, l’abril de
2015, en plena campanya electoral de les eleccions municipals, de la
voluntat de prolongar la C-32 en el seu límit actual, fins la confluència
amb la C-63 Vidreres-Lloret; va generar debats i controvèrsies
difícilment resolubles en tal context, més encara quan més enllà de
l’estricte argumentari ambiental, el principal motiu d’oposició al projecte
brandat pels qui el discutien, era que “a priori” no resolia definitivament
la problemàtica de mobilitat del nostre municipi, traslladant els
embussos de la zona de Tordera-Blanes a Lloret de Mar.
Transcorreguts uns mesos, després de diferents estudis, deliberacions i
discussions en el si de les diferents administracions locals directa o
indirectament afectades i en resposta a l’ ultimàtum expressat pel
Conseller de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, els
governs municipals de Lloret de Mar, Blanes, Tordera i Tossa de Mar,
van expressar, en data de dos de desembre de 2015, i en roda de
premsa, la exigència d’una solució integral de mobilitat per a tot el
territori, que passava per la prolongació del traçat inicialment projectat,
és a dir, el que acabava a la C-63, àmbit “Els Pinars”, fins l’àmbit
anomenat “Coll de Llop” i amb accés a la GI-682 Lloret de Mar - Tossa
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de Mar, essent per tant que aquesta prolongació faria les funcions de
variant de Lloret de Mar alliberant el centre la població del trànsit amb
direcció i procedència Tossa de Mar, així com donant servei a tota la
meitat nord del municipi.
Els alcaldes assistents a tal acte i especialment els de Tordera i Tossa de
Mar van expressar en les seves intervencions el terme solidaritat
interterritorial, el primer pel fet que, el seu dia, el seu municipi va ser
solidari per a facilitar la implantació de la infraestructura al seu municipi
per a que finalment arribés a Lloret i Tossa i en el cas de Tossa,
apel·lant a la solidaritat de la resta de municipis per millorar
l’accessibilitat la seva ciutat i el benestar dels seus ciutadans a la hora
de rebre serveis mèdics i de seguretat.
Aquesta solució de mobilitat esdevé definitiva i suposa un salt de
qualitat importantíssim per la nostra població, en tant que més enllà de
donar resposta a moltes de les necessitats esmentades amb anterioritat,
permet la pacificació del trànsit intern i el tractament estricte com a vies
urbanes de les avingudes vila de Blanes i de Tossa, així com el passeig
marítim de Lloret de Mar, traduint-se en la possibilitat de persistir en
l’aposta per la peatonalització del nostre municipi, així com en una
millora ambiental pels residents al derivar una gran part del trànsit rodat
a zones no residencials.
Recollint la demanda dels diferents governs municipals i prèvia reunió
amb els mateixos, el conseller de territori i sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya ha expressat públicament, en data de 10 de
desembre de 2015, el seu compromís d’atendre tal petició, definint un
calendari d’accions per a tal prolongació, començant per l’acord de la
licitació de la redacció del projecte constructiu de la segona fase
(Lloret/Pinars C63 – Lloret/Coll de Llop GI-682), així com el seu
finançament mitjançant pressupost plurianual de la Generalitat de
Catalunya.
En tot cas, tal prolongació no esdevé una petició novedosa, en tant que
el POUM de Lloret de Mar (DOGC 4994 de data 24.10.2007), en preveu
el seu traçat i existeixen estudis i un avantprojecte relatiu al mateix,
encarregat l’any 2008 pel Departament de política territorial i obres
públiques de la Generalitat de Catalunya, quan es va desestimar la
prolongació de la C-32 fins a Tossa de Mar travessant el Massís de
Cadiretes.
Aquesta prolongació de la C-32 des de Blanes fins a Tossa ha vingut a
ser denominada com a ”Ronda de la Costa Brava Sud”.
La infraestructura tal com està definida a dia d’avui excedeix i desborda
l’àmbit del debat el seu dia plantejat respecte de la seva conveniència i
que va provocar la decisió de sotmetre-la a consulta, en tant que sí
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planteja una solució integral de mobilitat pel territori, elimina els dubtes
respecte del trasllat de la congestió viària a la nostra població i deixa
clara la voluntat del seu finançament mitjançant recursos públics.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
Primer.- Considerar que l’anomenada “Ronda de la Costa Brava
Sud”, consistent en la prolongació de la C-32 des del seu límit actual
fins la confluència amb la GI-682 Lloret de Mar – Tossa de Mar, àmbit
Coll de Llop, esdevé una infraestructura estratègica irrenunciable pel
futur de Lloret de Mar.
Segon.- Instar a la Conselleria de territori i sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya a complir de manera immediata els
compromisos públicament expressats, donant inici immediat a la
construcció de l’anomenada “Ronda de la Costa Brava Sud”,
consistent en la execució d’una primera fase de prolongació de la C-32
Blanes-Lloret i donant els passos pertinents, començant per la licitació
immediata del projecte constructiu Lloret Pinars-Lloret Coll de Llop, per
a donar inici a la segona fase que donarà continuïtat al traçat a través
de la circumval·lació de Lloret en el termini previst, és a dir, el segon
trimestre de 2018.
Tercer.- Atesos els precedents, deixar sense efecte l’acord plenari, de
data 20 d’abril de 2015, pel que s’acordà la convocatòria d’una consulta
no referendària i no vinculant en relació a la prolongació de la C-32
entre Blanes i Lloret de Mar.
Essent les 20:12 hores, el Sr. Alcalde fa un recés, reanudant-se la sessió a les
20:33 hores.
5.- PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 3/15 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.
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=20151221&punto=5
Sense més deliberació es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per
unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord:
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
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Atès que es necessari atendre determinades despeses que no poden
demorar-se, s’ha procedit a suplementar
aquelles partides
insuficientment dotades, d’acord amb les següents prescripcions:
A.- Aprovar les següents modificacions pressupostàries:

codi
4310 13000
3232 21200
3300 21200
3330 21200
9260 21600
3300 22100
3380 22602
3333 22609
3340 22609
3200 22699
9120 23000
9200 23020
0110 91300

I) Transferències positives (despesa corrent)
detall
Comerç.-personal laboral
CEIP Pere Torrent.-cons. mant. i reparació
Casa cultura.- cons. mant. i reparació
Museu del Mar.- cons. mant. i reparació
Serv. Informàtics.- cons. mant. i reparació
Casa cultura.- subministrament llum
Festes populars.- activitats diverses
Teatre.- despeses activitats
Cultura.- despeses activitats
Ensenyament.- activitats diverses
Òrgans de govern.- dietes càrrecs electes
Serv. Grals.- dietes personal
Deute públic.-amortit. Préstecs
Total

Increment
5.000,00
4.000,00
8.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
6.000,00
3.000,00
9.000,00
8.000,00
4.000,00
3.000,00
93.000,00
155.000,00

B.- Els recursos econòmics a utilitzar per a fer front a l’expedient de
referència se instrumentarà d’acord amb el que disposa article 177.4
R.D. 2/2004 de 5 de març.
I) Transferències negatives (despesa corrent)
codi
detall
Minorament
0110 31001 Deute públic.- interessos a curt termini
62.000,00
0110 31000 Deute públic.- interessos préstecs llarg termini
93.000,00
Total
155.000,00

C.- Donant compliment al que disposa l’article 169 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada inicialment, la modificació
de crèdit s’exposarà al públic per un termini de 15 dies, previ anunci en
el B.O.P. i al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, dins el qual s’atendran les
reclamacions formulades. En cas de no presentar-se cap reclamació
s’entendrà definitivament aprovat l’expedient i es procedirà a la seva
publicació, resumit per capítols, en el B.O.P. i en el tauler d’anuncis de
la Corporació
6.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL
PER A L'EXERCICI 2016 QUE INCLOU EL PRESSUPOST DE LA
CORPORACIÓ, EL DE L’OO.AA. SERVEIS DE COMUNICACIÓ i L'ESTAT DE
PREVISIÓ DE LLORET FUTUR,S.A.
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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=20151221&punto=6
Els grups municipals de CIU, ERC-AVANCEM, PSC-PM, ICV-EUIA, PPC i EN
LLORET SI SE PUEDE,
manifesten que han preparat una esmena a la
proposta, que és del tenor següent:
En virtut del pacte pressupostari subscrit en data 17/12/2015 entre els
grups municipals citats, es presenta la següent esmena al PROJECTE DE
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2016:
Consignació
inicial
Aplicacions pressupostàries de DESPESES noves i/o que s'incrementen:
2310
48001
Benestar.- Transferències corrents
3270
48001
Ensenyament.- Tranfs. Famílies
2410
47000
Foment ocupació.- Transf.empreses
2310
22699
Benestar i família.- Despeses activitats
3200
22699
Ensenyament.- Activitats diverses
2410
48000
Ocupació.- Ajudes en situacions de risc
2310
48003
Benestar i família.- Ajudes pagaments tributs mpals
1640
63201
Cementiri.- Rehab.i ampliació
1522
62500
Serveis de mant.- Adq i mill. mobiliari urbà
3233
62300
CEIP P.Fabra.- Cobriment pista descoberta
1532
61909
Vies Públiques.- Arranjament Av.Puig Castellet
1532
61910
Vies Públiques.- Actuacions barri Molí
1532
61911
Vies Públiques.- Actuacions barri Mas Baell
1532
61912
Vies Públiques.- Actuacions barri El Rieral
1650
63201
Semàfors.- Adaptació invidents

Consignació
esmenada

Modificació

280.000,00
140.000,00
20.000,00
200.000,00
18.000,00
0,00
0,00
50.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

330.000,00
190.000,00
25.000,00
215.000,00
33.000,00
5.000,00
45.000,00
60.000,00
40.000,00
150.000,00
100.000,00
60.000,00
75.000,00
50.000,00
15.000,00

50.000,00
50.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
45.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
100.000,00
60.000,00
75.000,00
50.000,00
15.000,00

738.000,00

1.393.000,00

655.000,00

425.950,00
1.350.000,00
148.000,00
82.000,00
122.500,00
200.000,00
100.000,00

345.450,00
1.300.000,00
138.000,00
75.000,00
100.000,00
125.000,00
65.000,00

-80.500,00
-50.000,00
-10.000,00
-7.000,00
-22.500,00
-75.000,00
-35.000,00

2.428.450,00

2.148.450,00

-280.000,00

3.283.532,38

3.658.532,38

375.000,00

Aplicacions pressupostàries DESPESES que es minoren:
9290
4320
4330
3340
9260
1510
3425

50000
44900
22602
22706
20600
64001
63200

Fons de contingència
Turisme.- Aportació Lloret Futur,S.A.
Promoció econòmica.- Activ.diverses
Cultura.- Contractes treballs d'impressió
Serveis Informàtics.- Lloguer d'equips
Serveis Urba.- Encàrrecs i proj. tècnics
Pistes atletisme.- Reformes i millores

Aplicacions pressupostàries D'INGRESSOS que s'incrementen:
91300

Prèstecs a llarg termini

Saldo

0,00

En primer lloc, es passa a votació l’esmena presentada, la qual és aprovada
per 15 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, PSC-CP, ERCAVANCEM, ICV-EUIA, PPC i EN LLORET SI SE PUEDE, 6 vots en contra dels
regidors dels grups MILLOR i CIUTADANS.
A continuació, es passa a votació la proposta amb l’esmena incorporada, la
qual és aprovada per 15 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, PSCCP, ERC-AVANCEM, ICV-EUIA, PPC i EN LLORET SI SE PUEDE, 6 vots en contra
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dels regidors dels grups MILLOR i CIUTADANS. Per tant, el Ple Municipal
adopta el següent acord:
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
1.-Aprovar el Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2016,
anivellat en els seus Estats d'Ingressos i Despeses, xifrat en
63.698.514,88 €, el resum del qual per capítols és el següent:

Capítol

INGRESSOS
Denominació

1
2
3
4
5

A OPERACIONS CORRENTS
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació d'inversions
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Import

Total Pressupost d'ingressos

56.775.990,00
20.891.530,00
496.200,00
22.546.600,00
11.035.800,00
1.805.860,00
6.922.524,88
0,00
3.263.922,50
70,00
3.658.532,38
63.698.514,88

Capítol

DESPESES
Denominació

1
2
3
4
5

A OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i altres

51.195.541,00
15.814.356,00
31.313.935,00
841.450,00
2.880.350,00
345.450,00

6
7
8
9

B OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

12.502.973,88
7.258.077,19
79.826,69
70,00
5.165.000,00

Import
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Total Pressupost de despeses

63.698.514,88

2.- Aprovar el Pressupost de l'OO.AA. Serveis de Comunicació per a
l’exercici del 2016, anivellat en els seus estats d’ingressos i despeses,
xifrat en 342.830,00 € el resum del qual per capítols és el següent:

Capítol

INGRESSOS
Denominació

1
2
3
4
5

A OPERACIONS CORRENTS
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

Import

B OPERACIONS DE CAPITAL
6
Alienació d'inversions
7
Transferències de capital
8
Actius financers
9
Passius financers
Total Pressupost d'ingressos

1
2
3
4

DESPESES
Denominació
A OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

6
7
8
9

B OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Capítol

Total Pressupost de despeses

332.820,00

42.720,00
290.000,00
100,00
10.010,00
10.000,00
10,00
342.830,00

Import
332.820,00
270.220,00
62.100,00
500,00
0,00
10.010,00
10.000,00
0,00
10,00
0,00
342.830,00

3.- Aprovar l' estat de previsió de Lloret Futur, S.A. per al 2016 l'
import del qual és de 1.406.100,00 €.
4.- Aprovar l’estat de consolidació del pressupost general per a l’exercici
del 2016 següent:
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Capítol

INGRESSOS
Denominació

1
2
3
4
5

A OPERACIONS CORRENTS
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

B OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació d'inversions
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Import

Total Pressupost d'ingressos

56.924.910,00
20.891.530,00
496.200,00
22.589.320,00
11.035.800,00
1.912.060,00
6.922.534,88
0,00
3.263.922,50
80,00
3.658.532,38
63.847.444,88

Capítol

DESPESES
Denominació

1
2
3
4
5

A OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i altres

51.344.461,00
16.535.359,40
32.331.351,60
841.950,00
1.290.350,00
345.450,00

6
7
8
9

B OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

12.502.983,88
7.268.077,19
69.826,69
80,00
5.165.000,00

Import

Total Pressupost de despeses

63.847.444,88

5.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General per a l’exercici
del 2016, segons redacció que figura en l’expedient, així com el règim de
competències en matèria de transferències de crèdit previstes en les
esmentades Bases, d’acord amb l’article 40 del R.D.500/1990 de 20
d’abril de 1990.
6.- Aprovar que les assignacions als càrrecs electes pel 2016 no
experimentin cap increment respecte a les del 2015, aprovades en
sessió del Ple de la Corporació de 13 de juliol de 2015. Aquesta
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assignació es mantindrà invariable fins que s’acordi la seva modificació.
Els càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial tampoc experimentaran
cap increment de les retribucions respecte a les de l’any 2015,
aprovades en sessió del Ple de la Corporació de 13 de juliol de 2015.
L’aplicació de l’article 75 bis de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases
de Regim Local, d’acord amb la redacció de l’apartat divuitè de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, conjuntament amb la Disposició addicional 90a de
la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2014, introduïda pel Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de
gener, que estableix el límit màxim total que poden percebre els
membres de les corporacions Locals per tots els conceptes retributius i
assistències, comportarà l’adequació de les dedicacions exclusives o
parcials així com les assignacions en funció del criteris legalment
establerts.
7.- Aprovar que, durant el 2016, les aportacions per a compensar les
despeses dels grups municipals segons el que disposa l’article 170.1 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 aprovades per l’acord del
Ple de l'Ajuntament del dia 13 de juliol de 2015 es mantinguin amb la
mateixa quantia pel 2016.
8.- D’acord amb el projecte de Llei del Pressupostos Generals de l'Estat
per al 2016 les retribucions de personal de l'Ajuntament per a l’exercici
2016, s’atendran a les següents normes:
(a)

Les retribucions íntegres del personal de l'Ajuntament
experimentaran un increment del 1% respecte a les vigents a 31
de desembre de 2015, sense tenir en compte la reducció
aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juny, resultants
de l’aplicació, en termes anuals, de la reducció de retribucions
prevista en l’article 22.Dos.B) de la llei 26/2009 de 23 de
desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per al 2010,
segons la redacció donada pel Reial Decret Llei 8/2010 de 20 de
maig, en termes d’homogeneïtat, tant pel que fa a efectius de
personal com a antiguitat.

(b)

El que s’estableix en l’apartat (a) s’entén sense perjudici de
l’adequació de caràcter singular i excepcional de les retribucions
complementàries, fixes i periòdiques, si cal, per assegurar que les
assignacions a cada lloc de treball mantinguin la relació adequada
amb el contingut d’especial dificultat tècnica, de dedicació, de
responsabilitat, de perillositat o de penositat.

(c)

El que s’estableix en l’apartat (a) s’entén sense perjudici de
l’adequació de la resta de retribucions complementàries derivades
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de la consecució de determinats objectius mitjançant l'increment
de productivitat o la modificació de sistemes d’organització del
treball o qualificació professional.
9.- Aprovar la plantilla de funcionaris així com la de personal laboral, fix,
temporal i eventual per a l'any 2016, incorporant les determinacions
d’aquells llocs de treball tant de funcionaris com de personal laboral que
modifiquen aspectes de l’acord entre el personal i l’Ajuntament aprovat
pel Ple de data 03/12/2007, que s’incorporen com Annexes al
Pressupost.
10.- Aprovar una dotació de 368.644,00 € pel complement de
productivitat i d’assistència, a abonar els mesos de juliol i novembre. El
repartiment es farà d’acord amb els criteris admesos per ambdues parts
(Ajuntament i representants dels treballadors). Aquesta dotació inclou
l’import corresponen al que en anys anteriors figurava en la societat
anònima municipal Lloret Futur, S.A. per el personal provenint de
l’extingit OO.AA. Turisme, integrat a partir de 1 de gener del 2004, al
Pressupost de l’Ajuntament. Així mateix, s’aprova la dotació equivalent
per l'OO.AA. Serveis de Comunicació, de 6.120,00 €.
11.- Aprovar l'Annex d'Inversions del Pressupost de la Corporació per un
total de 7.337.903,88 € que es finançarà amb 415.449,00 € d’estalvi,
3.263.922,50 € de subvencions i 3.658.532,38 € de crèdit. En tant en
quan no s’obtingui el crèdit pel finançament de les inversions, les
aplicacions pressupostaries afectades es declaren en situació de no
disponibilitat, fins a l’acord d’aprovació del seu finançament.
12.- El Pressupost General de l’Ajuntament de Lloret de Mar per a
l’exercici del 2016 està subjecte al compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostaria, la regla de la despesa i endeutament que
per acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2015, es van
aprovar pel període 2016-2018 obliguen a les Entitats Locals a tancar
l’exercici de 2016 amb dèficit zero, el límit d’endeutament sobre
ingressos corrents no ha de superar el 75% i la despesa computable no
ha de superar la taxa de referència del creixement del PIB a mig termini
que s’ha estimat en el 1,8% per l’any 2016. L’aplicació concreta a cada
ajuntament haurà de tenir en compte els ajustament en termes del
Sistema Europeu de Comptes (SEC 95).
13.- Segons disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5
de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat inicialment, el Pressupost General, que inclou
el Pressupost de la Corporació i els dels OO.AA i les Bases d'Execució
s’exposarà al públic per un termini de 15 dies, previ anunci en el B.O.P. i
al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, dins el qual s’atendran les
reclamacions formulades. Finalitzat el termini d’exposició pública, si
s’han presentat reclamacions es portarà de nou l’expedient al Ple de la
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Corporació perquè les resolgui. En cas de no presentar-se cap
reclamació s’entendrà definitivament aprovat l’expedient i es procedirà a
la seva publicació, resumit per capítols, en el B.O.P. i en el tauler
d’anuncis de la Corporació.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
No se n’ha presentat cap.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de l'Alcaldia
des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap mena:
Decrets dictats per l’Alcalde-President:
-

Mes de novembre: núm. 3143 de data 02/11/2015 fins al núm. 3347
de data 26/11/2015.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de novembre: núm. 738 de data 02/11/2015 fins al núm. 805 de
data 30/11/2015.

• PRECS.
• PREGUNTES.
No se n’ha presentat cap.

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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