ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 04/16
Dia: 25 d’abril de 2016
Sessió: ordinària
Horari: de 18:00 a 20:15 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
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
David Reixach i Saura, secretari accidental
Excusa la seva inassistència, per causa justificada, el regidor Sr. Richard
Gerald Bentham.
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (04/04/2016).
Tot seguit, s'examina l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 4
d’abril de 2016 la qual, trobada conforme, és aprovada per unanimitat dels
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reunits.
Abans d’iniciar el Ple, pren la paraula el Sr. Alcalde manifestant que el Sr.
Bentham no podrà assistir al Plenari ja que és fora del país a causa del traspàs
d’un familiar proper, per la qual cosa li dóna el condol en nom propi i en el de
tota la Corporació.
Aprofita per felicitar el Sr. Fuertes per la seva onomàstica avui, alhora que
també felicita als Srs. Orobitg i Hernandez que va ser fa un parell de dies.
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 - ABRIL 2016
-

Dia 6 d’abril: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret, Bon dia i
Bona hora.

-

Dia 7 d’abril: Assistència als actes organitzats per donar a conèixer
l’ONG PROACTIVA OPEN ARMS, als alumnes de 4t d’ESO i batxillerat i al
públic en general, al Teatre Municipal de Lloret de Mar.

-

Dia 10 d’abril: Assistència, juntament amb altres regidors de la
corporació, a la final de la copa de la Reina d’hoquei patins a Lloret de
Mar.

-

Dia 11 d’abril: Assistència a la reunió del consorci de salut del Maresme i
la Selva, a l’hospital de Blanes.

-

Dia 12 d’abril: Assistència juntament amb altres regidors de la
corporació, a la recollida de signatures al Rieral.

-

Dia 14 d’abril: Assistència juntament amb el regidor de Turisme Sr. Joan
Gou i la Gerent de Lloret Turisme Sra. Elisabeth Keegan, al lliurament
dels Premis Alimara, a Barcelona.

-

Dia 15 d’abril: Assistència a la 4a Mostra de Treballs de Recerca de
Batxillerat de la Selva, al teatre de Blanes.

-

Dia 15 d’abril: Assistència, juntament amb els regidors i regidores de la
corporació, a la Nit de la Cultura Lloretenca, al teatre de Blanes.

-

Dia 17 d’abril: Assistència a l’11è campionat escolar de remergòmetre
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-

Dia 18 d’abril: Lliurament de la medalla centenària a la Sra. Germana
Plumet, al casal de la gent gran.

-

Dia 20 d’abril: Assistència a les comissions informatives pel Ple.

-

Dia 20 d’abril: Assistència a la reunió NORMAN SOARES DANCER FAIR
(EUMES PROMUSIC), al restaurant Freu.

-

Dies 22, 23 i 24 d’abril: Assistència, juntament amb el regidor de
Turisme Sr. Joan Gou, a Cúllar en motiu de la celebració de la Festa de
Moros i Cristians.

-

Dia 25 d’abril: Presentació del Foro Excelencia a Lloret de Mar.

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:
DESPATX DE TURISME - ABRIL 2016
-

4 d’abril. Reunió del grup de treball del Pla Operatiu a Lloret de Mar.

-

4-5 abril. Presstrip amb la guia de viatges francesa Le petit futé.

-

7 abril. Participació en la reunió territorial de DTF a Santa Susanna.

-

7 abril. Organització i assistència al taller Repensa Lloret de Phillpe
Veerdoot sobre Esport, natura i oci.

-

8-10 abril. Organització del famtrip Olot-Girona-Lloret amb professionals de
Barcelona.

-

12 d’abril. Direcció operativa de Lloret Turisme.

-

14 d’abril. Assistència als Premis Alimara a Barcelona.

-

15 d’abril. Assistència al Barcelona Tourism Summit a Barcelona.

-

15 d’abril. Assistència a la Nit de la cultura lloretenca.

-

15-17 abril. Organització del famtrip Olot-Girona-Lloret amb professionals
de Barcelona.

-

15-17 d’abril. Assistència a la Fira B-travel a Barcelona.
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-

18-21 d’abril. Assistència a la Fira IMEX a Frankfurt.

-

22-24 d’abril. Viatge a Cúllar.

-

25 d’abril. Presentació “Foro de Excelencia Lloret” 2016 a la sala d’actes de
l’Ajuntament de Lloret de Mar.

4.- DONAR COMPTE DELS SEGÜENTS DECRETS DE L'ALCALDIA:




NOUS NOMENAMENTS TINENTS D’ALCALDE.
NOUS NOMENAMENTS MEMBRES JUNTA GOVERN
DECRET RECTIFICACIÓ ERRORS MATERIALS.
NOVES DELEGACIONS GENÈRIQUES I ESPECIALS.

LOCAL

I

Les intervencions relatives 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=20160425&punto=4
Es dóna compte al Ple Municipal dels següents Decrets:
DECRET D’ALCALDIA
Núm. Decret/Data: 2016LLDA000729
08/04/2016
REF. EXP.: NOMENAMENT NOUS TINENTS D'ALCALDE
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA

Exp. G112016000158
“Mitjançant Decret número 1977/2015, de 10 de juliol, aquest Alcalde va
nomenar, al inici de la present legislatura, a set Tinents d’Alcalde, tots
ells regidors i regidores membres dels grups municipals de CIU i d’ERCAVANCEM, ja que eren aquests dos els grups que conformaven el govern
municipal.
Com sigui que els esmentats dos grups han subscrit un nou pacte de
govern amb el grup municipal del PSC, es considera procedent, d’acord
amb allò convingut en aquest pacte, a realitzar modificacions en les
tinències d’alcaldia, en el sentit de reduir-les a quatre: dues ocupades
per a regidors del grup municipal de CIU, una per un regidor del grup
municipal d’ERC-AVANCEM i una altra per un regidor del grup municipal
del PSC.
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
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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.- Cessar els senyors Joan Gou i Campamar, Joan Bernat i Pané,
Josep Lluís Llirinós i Moreno i la senyora Mònica Cunill i Olivas com a
quart, cinquè, sisè i setena Tinents d’Alcalde, respectivament.
SEGON.- Mantenir al senyor Albert Robert i Ribot com a primer Tinent
d’Alcalde, al senyor Jordi Orobitg i Solé com a segon Tinent d’Alcalde, i
mantenir a la Sra. Lluïsa Baltrons i Molina en aquest càrrec però
modificant el seu número de nomenament, de tal forma que passa de
tercera a quarta Tinent d’Alcalde.
TERCER.- Nomenar el senyor Antonio Jesús Lorente i Estepa com a
tercer Tinent d’Alcalde.
QUART.- 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: 2016LLDA000728
08/04/2016
REF. EXP.: NOMENAMENT NOUS MEMBRES JUNTA DE GOVERN LOCAL
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA

Exp. G112016000159
Mitjançant Decret número 1976/2015, de 10 de juliol, aquest Alcalde va
nomenar, a l’inici de la present legislatura, els set regidors municipals
que conformaven, juntament amb l’Alcalde, la Junta de Govern Local,
tots ells regidors i regidores membres dels grups municipals de CIU i
d’ERC-AVANCEM, ja que eren aquests dos els grups que conformaven el
govern municipal.
Com sigui que els esmentats dos grups han subscrit un nou pacte de
govern amb el grup municipal del PSC, es considera procedent, d’acord
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amb allò convingut en aquest pacte, d’efectuar modificacions en la
composició de la Junta de Govern local.
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 Junta de Govern Local.
RESOLC:
PRIMER.- Cessar com a membres de la Junta de Govern Local els
regidors senyors Joan Bernat i Pané i Josep Lluís Llirinós i Moreno.
SEGON.- Mantenir com a membres de la Junta de Govern Local els
Tinents d’Alcalde senyors Albert Robert i Ribot, Jordi Orobitg i Solé i la
Tinent d’Alcalde senyora Lluïsa Baltrons i Molina, així com els regidor
senyor Joan Gou i Campamar i la regidora senyora Mònica Cunill i
Olivas.
TERCER.- Nomenar com a nous membres de la Junta de Govern Local el
Tinent d’Alcalde senyor Antonio Jesús Lorente i Estepa i el regidor
senyor Eduardo López i Álvarez.
QUART.- La Presidència de la Junta de Govern Local serà exercida per
aquesta Alcaldia i actuarà com a Secretari el Secretari General de la
Corporació o funcionari que el substitueixi.
CINQUÈ.- Els regidors senyors Joan Bernat i Pané i Josep Lluís Llirinós i
Moreno, en la mesura en que són igualment membres de l’equip de
govern, podran assistir a les sessions de la Junta de Govern Local
malgrat no en formin part, amb veu però sense vot.
SISÈ.- 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: 2016LLDA000812
15/04/2016
REF. EXP.:RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL DECRET NÚM. 728/2016 DE
NOMENAMENT DE NOUS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL-2016.
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA
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Exp. G112016000171
“Vist que s’ha detectat un error material en el Decret d’Alcaldia número
728/2016, de 8 d’abril, a través del qual es realitzaven els nous
nomenaments dels membres de la Junta de Govern Local, en el sentit
que s’ha omès el nom del regidor Sr. Crístian Fernàndez Madueño en el
punt CINQUÈ de la part dispositiva, ja que també pot assistir a les
Juntes amb veu però sense vot.
Atès, allò previst a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de
rectificació d’errors materials.
RESOLC:
PRIMER.- Procedir rectificar el punt CINQUÈ de la part dispositiva del
Decret d’Alcaldia número 728/2016, de 8 d’abril, de manera que tindrà
la següent redacció:
“CINQUÈ.- Els regidors senyors Joan Bernat Pané, Josep Lluís
Llirinós Moreno i Crístian Fernàndez Madueño, en la mesura en
que són igualment membres de l’equip de govern, podran assistir
a les sessions de la Junta de Govern Local malgrat no en formin
part, amb veu però sense vot.
SISÈ.- 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: 2016LLDA000726
08/04/2016
REF. EXP.: NOVES DELEGACIONS GENÈRIQUES I ESPECÍFIQUES
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA

Exp. G112016000160
“Mitjançant Decret número 1975/2015, de 10 de juliol, aquest Alcalde va
aprovar, al inici de la present legislatura, efectuar delegacions
genèriques i específiques a favor d’alguns regidors i regidores, tots ells
membres dels grups municipals de CIU i d’ERC-AVANCEM, ja que eren
aquests dos els grups que conformaven el govern municipal.
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Com sigui que els esmentats dos grups han subscrit un nou pacte de
govern amb el grup municipal del PSC, es considera procedent, d’acord
amb allò convingut en aquest pacte, de realitzar una modificació
d’aquestes delegacions. Aquesta modificació, en la mesura que
comportarà incrementar les delegacions genèriques de sis a nou,
implicarà també a la pràctica un canvi substancial de l’organització
política municipal. És per això que es considera convenient deixar sense
efecte totes les delegacions efectuades mitjançant el Decret d’Alcaldia
número 1976/2015, per a poder efectuar noves delegacions en base a
la nova organització
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.- Deixar sense efecte totes les delegacions genèriques i
especials per a comeses específiques que es van realitzar mitjançant
Decret d’alcaldia número 1975/2015, de 10 de juliol.
SEGON.- Efectuar noves delegacions de 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 d’Alcaldia: No s’efectua delegació genèrica en relació a
aquesta àrea, ja que les facultats de direcció i de gestió les
conserva aquest Alcalde.
Àrea de Règim Intern: Lluïsa Baltrons i Molina
Àrea de Serveis Econòmics: Albert Robert i Ribot
Àrea de Ciutadania: Cristian Fernández i Madueño
Àrea d’Espai Urbà i Sostenibilitat: Joan Bernat i Pané
Àrea de Serveis a les Persones: Antonio Jesús Lorente i Estepa
Àrea de Seguretat, Mobilitat i Via Pública: Josep Lluís Llirinós i
Moreno
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació: Jordi Orobitg i
Solé
Àrea de Serveis Turístics: Joan Gou i Campamar
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Aquestes delegacions comprendran 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 d’Alcaldia:
Aquesta Alcaldia s’encarregarà directament dels
assumptes i matèries integrades dins l’Àrea d’Alcaldia, que responen als
següents conceptes:






Gabinet d’Alcaldia i Coordinació d’Àrees.
Oficina de Comunicació i Premsa.
Relacions Institucionals i Protocol.
Agermanaments i Relacions Exteriors.
Observatori sociològic municipal.

Àrea de Règim Intern:









Serveis Generals: Lluïsa Baltrons i Molina
Recursos Humans i Organització Administrativa: Lluïsa Baltrons
Molina
Sistemes de la Informació i Telecomunicacions: Albert Robert
Ribot
Estadística i Processos Electorals i Consultius: Lluïsa Baltrons
Molina
Servei d’Arxiu i Gestió Documental: Lluïsa Baltrons i Molina
Oficina d’Atenció i Informació al Ciutadà (OIAC): Lluïsa Baltrons
Molina
Mitjans de Comunicació: Lluïsa Baltrons i Molina
Gestió de l’ús dels equipaments municipals: Lluïsa Baltrons
Molina

i
i
i
i
i

Àrea de Serveis Econòmics:



Pressupost, control de la despesa i comptabilitat: Albert Robert i
Ribot
Gestió i inspecció tributària i recaptació: Albert Robert i Ribot
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Àrea de Ciutadania:









Educació: Mònica Cunill i Olivas
Cultura (Patrimoni històrico-artístic, Museus, Teatre, promoció de
la Cultura i Biblioteca municipal): Albert Robert i Ribot
Festes: Albert Robert i Ribot
Esports. Joan Bernat i Pané
Joventut: Cristian Fernández i Madueño
Participació Ciutadana: Josep Lluís Llirinós i Moreno
Centres Cívics: Cristian Fernández i Madueño
Agenda XXI: Cristian Fernández i Madueño

Àrea d’Espai Urbà i Sostenibilitat:













Planejament i gestió urbanística: Joan Bernat i Pané
Obra privada i disciplina urbanística: Joan Bernat i Pané
Urbanitzacions i Entitats de Conservació: Joan Bernat i Pané
Obra Pública: Joan Bernat i Pané
Servei d’enllumenat públic: Eduardo López i Álvarez
Servei de manteniment municipal (Brigada d’obres i Jardineria):
Eduardo López i Álvarez
Cicle de l’aigua, clavegueram i cementiri: Eduardo López i Álvarez
Gestió de residus i neteja viària: Jordi Orobitg i Solé
Informació i anàlisi del territori: Joan Bernat i Pané
Control d’activitats econòmiques amb incidència ambiental:
Eduardo López i Álvarez
Protecció entorn natural (parcs, jardins, zones d’esbarjo): Jordi
Orobitg i Solé
Protecció i millora del medi ambient, la sostenibilitat i l’eficiència
energètica: Joan Bernat i Pané

Àrea de Serveis a les Persones:








Serveis Socials i Promoció Social: Antonio Jesús Lorente i Estepa
Dependència: Antonio Jesús Lorente i Estepa
Habitatge Social: Antonio Jesús Lorente i Estepa
Dona: Mònica Cunill i Olivas
Cooperació, integració i immigració: Antonio Jesús Lorente i
Estepa
Salut i Seguretat en el treball: Antonio Jesús Lorente i Estepa
Casal de la gent gran: Joan Gou i Campamar

Àrea de Seguretat, Mobilitat i Via Pública



Seguretat ciutadana i ordre públic: Josep Lluís Llirinós i Moreno
Protecció Civil: Josep Lluís Llirinós i Moreno
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Pla d’accessibilitat: Albert Robert i Ribot
Pla de mobilitat (projectes de sostenibilitat, projectes d’eficiència,
projectes “smartcity”, projectes d’educació vial, anàlisi de dades):
Albert Robert i Ribot
Comissió de Vialitat: Albert Robert i Ribot
Aparcaments Públics i Estacionament en zona blava: Antonio
Jesús Lorente i Estepa
Taxis i Transports Públics: Antonio Jesús Lorente i Estepa
Mesa del transport: Antonio Jesús Lorente i Estepa
Consell del Taxi: Antonio Jesús Lorente i Estepa
Autoritzacions i control d’ocupació de la via pública: Antonio Jesús
Lorente i Estepa

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació







Promoció econòmica: Jordi Orobitg i Solé
Esdeveniments: Jordi Orobitg i Solé
Foment del desenvolupament empresarial: Jordi Orobitg i Solé
Foment de l’ocupació (SOM): Jordi Orobitg i Solé
Comerç i atenció al consumidor (OMIC): Cristian Fernández i
Madueño
Mercats (diari i setmanal): Cristián Fernández i Madueño

Àrea de Serveis Turístics






Política i promoció turística: Joan Gou i Campamar
Oficines de turisme: Joan Gou i Campamar
Màrqueting i creació de producte turístic: Joan Gou i Campamar
Comissionat per a la marca de ciutat: Joan Gou i Campamar
Pla operatiu de turisme: Jordi Orobitg i Solé

B2.- Relatives a Barris










Puigventós i Can Sabata: Joan Bernat i Pané
Nucli Antic i Barri Pescadors: Jordi Orobitg i Solé i Albert Robert i
Ribot
Fenals i Santa Clotilde: Cristián Fernández i Madueño
Lloret Residencial: Albert Robert i Ribot
Rocagrossa: Joan Gou i Campamar
Urbanitzacions: Joan Bernat i Pané
El Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua: Antonio Jesús Lorente i Estepa i
Eduardo López i Álvarez
El Rieral: Josep Lluís Llirinós i Moreno i Antonio Jesús Lorente i
Estepa
Can Carbó i Mas Baell: Eduardo López i Álvarez
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Barri de Can Balell: Les funcions pròpies de regidoria d’aquest
barri les conserva aquest Alcalde, Jaume Dulsat i Rodríguez

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, 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 informació
prèvia de les decisions que puguin afectar a més d'una àrea, així com
a conèixer amb anterioritat les decisions de transcendència.
CINQUÈ.- Aquestes delegacions són modificables i revocables
qualsevol moment, a criteri d'aquesta Alcaldia.

en

SISÈ.- Que es doni compte al Ple d'aquest Decret i que es publiqui en el
Butlletí Oficial de la Província.”
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA NOVA DEDICACIÓ PARCIAL DE
MEMBRE DE LA CORPORACIÓ AMB LA CORRESPONENT RETRIBUCIÓ.
Les intervencions relatives 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=20160425&punto=5
El regidor Sr. Josep Lluís Llirinós abandona momentàniament la sessió durant
el debat i votació d’aquest punt. Per tant, no participa en la votació.
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Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per
11 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, ERC-AVANCEM, PSC-CP i
NO ADSCRIT, 5 vots en contra dels regidors dels grups de MILLOR i
CIUTADANS, i 3 abstencions dels regidors dels grups de ICV-EUIA i EN LLORET
SÍ SE PUEDE. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord:
En data 13 de juliol de 2015, aquest Ple Municipal va prendre 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 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 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.”

Atès que, com a conseqüència del nou pacte de govern subscrit entre els
grups municipals de CIU, ERC-AVANCEM i PSC i, en concret, al fet que a
causa d’aquest pacte el número de regidors amb responsabilitats de
govern ha augmentat de 8 a 11, es considera procedent ampliar en una
el número de dedicacions parcials de membres de la Corporació.
Atès que com a conseqüència del nou pacte de govern s’han produït
canvis en les tinències d’alcaldia, de tal forma que alguns regidors que
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desenvolupen la seva tasca en règim de dedicació parcial ostentaven,
però ja no ostenten la condició de tinent d’alcalde.
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).
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.- Modificar la redacció del segon punt de la part dispositiva de
l’acord de Ple de data 13/07/2015 relatiu a l’aprovació del règim de
dedicació dels membres de la Corporació, en el sentit de precisar que els
subjectes de la dedicació parcial són tinents d’alcalde i/o regidors
delegats.
SEGON.- Aprovar el règim de dedicació parcial, i per tant amb dret a
retribució, d’un Tinent d’Alcalde i/o Regidor Delegat més (a banda dels
cinc que ja van ser aprovats per acord de Ple de data 13 de juliol de
2015), el qual percebrà un total anual de 43.498 € per una dedicació de
28 hores/setmana, distribuïts en 14 mensualitats de 3.107 €.
TERCER.- El nomenament d’un membre de la Corporació pel càrrec
indicat només suposarà l’aplicació del règim de dedicació 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 cada exercici.
SISÈ.- Donat que la consignació en el Pressupost per a 2016 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.
6.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'ANY 2016.
Prèvia autorització de la Presidència, es reincorpora a la sessió el Sr. Llirinós.
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Les intervencions relatives 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=20160425&punto=6
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:
Vist que es fa necessari modificar la Plantilla de Personal per a l’any 2016
aprovada per acord Plenari, en sessió ordinària celebrada el 21 de
desembre de 2015, degut als canvis que s’han produït des de la seva
aprovació per necessitats del servei.
Atès allò que disposen els arts. 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril modificat
per la Llei 11/99, de 21 d’abril; els arts. 126 i següents del RDL 781/86,
de 18 d’abril (Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de
Règim Local); arts. 27 i 28 del Decret 214/90, de 30 de juliol, i la resta
de disposicions vigents en la matèria.
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.- Modificar l’Annex I de la següent manera:
MODIFICACIÓ PLANTILLA
FUNCIONARIS
TRANSFORMACIÓ DE PLAÇA
1. Administratiu-C1 de temps parcial a temps complert amb efectes
1/05/2016
SEGON.- Modificar l’Annex IV de la Plantilla Municipal, en la forma
següent:
FUNCIONARIS
SERVEIS JURÍDICS
Funcionari- C1/Administr.

ANNA CALIXTO MARQUES

16/98

7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC DEL CASC ANTIC DE LLORET DE MAR
Les intervencions relatives a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat
a la Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
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http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160425&punto=7
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per
17 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, MILLOR, PSC-CP, ERCAVANCEM, CIUTADANS i NO ADSCRIT, i 3 abstencions dels regidors dels grups
de ICV-EUIA i EN LLORET SÍ SE PUEDE. Per tant, el Ple Municipal adopta el
següent acord:
FETS
1.- En sessió de data 8 de juny de 2015, la Junta de Govern Local
acordà:
“Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Pla Especial del Casc
Antic de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactat pels Serveis
Tècnics Municipals.
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini d’un mes,
a comptar de l’endemà de la darrera publicació obligatòria, mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, un
diari de premsa d’àmplia divulgació, al Tauler d’Anuncis Municipal i Web
de la Corporació.
Tercer.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, segons disposa l’art. 85.5 del TRLU.
Quart.- Notificar el present acord a l’Associació de Veïns del Casc Antic i
a l’Associació de Comerciants de Lloret de Mar.”

2.- L’Expedient ha romàs a informació pública durant el termini d’un
mes, amb la publicació dels corresponents Edictes al Butlletí Oficial de la
província de Girona núm. 131 de data 9 de juliol de 2015, diari El Punt
Avui de data 18 de juny de 2015, Tauler d'Anuncis de la Corporació i
Web Municipal. Aquest termini fou ampliat en un mes més en aplicació
de la disposició addicional desena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei d’Urbanisme, a l’haver
coincidit parcialment amb el mes d’agost.
Tal i com es desprèn de la certificació lliurada pel Secretari Delegat i que
consta a l’expedient administratiu tramès a aquests efectes, durant aital
termini es varen presentar les al·legacions que es relacionen a
continuació:


RGE 18518, de data 04/09/2015, per part de na Carme Ortiz i
Pedraza en representació de la societat mercantil ORANGE ESPAGNE,
SAU
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RGE 18748, de data 09/09/2015, per part d’en Jordi Pérez i Rubio en
representació de l’Associació de Veïns del Casc Antic de Lloret de
Mar.

3.- En data 20 de juliol de 2015, el Responsable de l’Oficina Territorial
d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona determina que la present
modificació no resta sotmesa a un procediment d’avaluació ambiental.
En data 9 d’octubre de 2015, la Comissió Territorial del Patrimoni
Cultural de Girona de la Generalitat de Catalunya emet informe
favorable amb consideracions.
4.- En data març de 2016, els Serveis Tècnics Municipals incorporen a la
Modificació del Pla Especial Urbanístic del Casc Antic de Lloret de Mar les
recomanacions de l’informe de la Comissió Territorial del Patrimoni
Cultural de Girona i les al·legacions estimades parcialment.
FONAMENTS

DE

DRET

I.En relació a l’al·legació presentada per la societat ORANGE
ESPAGNE, SAU en que sol·licita:
“adoptar les mesures oportunes per, en general, adaptar, modificar y/o
revisar les normes urbanístiques vigents y aprovar de manera que es
consideri incloure en l’objecte de les mateixes les infraestructures de
telecomunicacions i s’ajusti al que disposa en els articles 34, 35 i
concordants de la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions. I en
particular es prevegi mitjançant l’instrument que ara es pretén aprovar,
la possibilitat d’obrir el sòl comprés dins la zona del Casc Antic 2.1,
subzones 2.1a, 2.1b i 2.1c, a aquest tipus d’infraestructures ...
acompanyant les alternatives necessàries per a garantir el dret
d’ocupació que assisteix a aquesta operadora”.
La sol·licitud plantejada en relació a la regulació de l’ocupació del subsòl
en la zona del Casc Antic no és l’objecte de la Modificació del Pla
Especial, sinó que l’objecte del document és la regulació del tractament
de les façanes en aquesta zona Clau 2.1.
Pel que fa a la regulació general, el POUM de Lloret de Mar, regula la
col·locació d’antenes en el seu article 55, i és per aquest motiu, que el
Pla Especial com a instrument de planejament derivat que és, no pot
modificar un instrument de rang superior.
Es per això que, vist l’informe tècnic emès en data 30 de març de 2016,
es proposa l’estimació parcial de l’al·legació en el sentit de promoure i
tramitar la modificació puntual del POUM en l’article 55.3 en el sentit
que estableix la Llei 9/2014 de 9 de maig, en tant el planejament
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derivat no pot modificar ni contradir el planejament general.
II.- En relació a l’al·legació presentada per l’Associació de Veïns del
Casc Antic de Lloret de Mar en la que reitera les al·legacions 1ª a 3ª i de
la 5ª a 14ª de l’escrit d’al·legacions fet en data 21/04/2011 durant la
tramitació del Pla Especial avui vigent, introduint petites matisacions, es
considera que:
 De la reproducció de les al·legacions 1ª a 3ª, consistents en:
Al·legació 1.- En relació a una major implicació de l’Ajuntament en la
pavimentació i el soterrament de les línees elèctriques.
Al·legació 2.- En relació als carrers no inclosos dins el Pla Especial, cal
assenyalar que l’àmbit del Pla especial se circumscriu a la clau
urbanística 2.1 (Zona de Casc Antic).
Al·legació 3.- En relació a les recomanacions del Pla Especial per
homogeneïtzar el mobiliari urbà del conjunt del Casc Antic i les plaques
del nom del carrer en disseny rústic, cal assenyalar que no és objecte
d’aquest Pla especial la urbanització.
que s’informaren desfavorablement en el seu moment per considerar
que no eren objecte de la figura del Pla Especial que s’estava tramitant,
tenint en compte que el document objecte de modificació no ha variat
en cap d’aquest aspectes, es reitera el motiu de desestimació.
En l’escrit presentat en data 9/9/2015, s’incorpora en aquest apartat la
següent matisació: es proposa la classificació de prioritats dels carrers
de la següent manera:
Prioritat 1- Sant Pere, La Vila i Venècia.
Prioritat 2- Resta de Carrers
Prioritat 3- Riera i Sènia del Barral
En aquest sentit, es considera que el document de modificació és limita
a traslladar a l’articulat (art. 11) la classificació que fa el Text Refós del
Pla Especial Vigent en relació als eixos urbans prioritaris en la pàgina 4 i
5 sense modificar-ne els criteris de classificació, que ja varen ser
estudiats en els seu moment, per això es proposa desestimar el matís
incorporat.
 De la reproducció de les al·legacions 5ª i 6ª, que en el seu moment es
tractaren en el sentit de:
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Al·legació 5.- En relació als edificis en estat ruïnós, cal assenyalar que
bona part d’aquests edificis son objecte de les actuacions disciplinaries
corresponents.
Al·legació 6.- En relació a la normativa sobre balcons i baranes, cal
assenyalar que la dimensió de la volada dels balcons ve establerta pel
POUM i el planejament derivat no la pot superar.
Totes dues es desestimaren en el seu moment, per aquest motiu i tenint
en compte que el document objecte de modificació no ha variat en cap
d’aquests aspectes, es reitera el motiu de desestimació.
En l’escrit presentat en data 9/9/2015, s’incorpora en l’al·legació 6ª la
següent matisació:
Proposen incloure el material PVC imitació fusta com a element de
tancament de finestres i suprimir l’alumini mate com a tipus d’element
admès.
En aquest sentit es considera que l’acabat d’avui en dia del material del
PVC d’imitació fusta es prou aconseguit i és per aquest motiu que es
proposa estimar la incorporació del matís.
 Reproducció al·legacions 7ª a 14ª que es tractaren en aquell moment de
la següent manera:
S’informaren desfavorablement les al·legacions 9,10,11 i 14.
S’informaren favorablement les al·legacions 7 i 8.
S’informaren desfavorablement les al·legacions 12 i 13 per considerar
que no eren objecte de la figura del Pla Especial que s’estava tramitant.
En relació a la reiteració d’aquestes al·legacions, es considera oportú
reiterar el motiu de desestimació de les al·legacions 9, 10, 14, 12 i 13
pel fet que el document objecte de modificació no ha variat en cap
d’aquests aspectes.
Pel que fa a les al·legacions:
Al·legació 11.- En relació a la normativa sobre retolació, cal assenyalar
que la Modificació de la normativa del Pla Especial del Casc Antic objecte
d’aquest procediment i en concret en la modificació de l’article 24
redueix la restricció pel que fa a la ubicació del rètol en l’obertura
arquitectònica.
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Al·legació 7.- En relació a la normativa sobre acabats de façana, cal dir
que ja va ser estimada en part en el Pla Especial vigent.
Al·legació 8.- En relació a la normativa sobre els colors permesos en la
façana, que ja es va estimar en part en el Pla Especial vigent, cal
assenyalar que la present Modificació de la normativa del Pla Especial
del Casc Antic objecte d’aquest procediment, en l’article 19 incorpora
algun més dels colors que es plantejaven.
De l’anterior és desprèn que es proposa estimar parcialment les
al·legacions en relació a:
- La introducció del material de PVC d’imitació fusta.
- La reducció de la restricció d’ubicar la retolació en l’obertura
arquitectònica en determinats casos.
- La incorporació de més rals en la gamma de colors admesos, en la
gamma dels grisos, 7030,7032,7035,7044.
 En relació a l’apartat que anomenen “mesures externes per convertir el
Pla Especial en una eina activa” on sol·liciten el compromís polític per
aplicar diferents mesures de caràcter fiscal i pressupostari, es proposa
desestimar-la ja que aquests compromisos, al no ser objecte de
matèria urbanística, s’han d’aprovar en el marc de la tramitació de les
ordenances fiscals.
III.- S’aplica a aquest expedient l’art. 140 de la Normativa urbanística
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar.
IV.- Els articles 67, 78, 85 i 89 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme amb les
modificacions de la Llei 3/2012, de 22 de febrer; els articles 92 a 94 i
109 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
V.- La legislació aplicable ve recollida als arts. 52 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal
i de règim local de Catalunya, essent el quòrum legal necessari per a la
seva aprovació el de majoria simple, d’acord amb l’art. 114 del citat
Decret Legislatiu en la seva redacció arrel de la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per la modernització del govern local.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i Seguretat
Ciutadana, adopta el següent ACORD:
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Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades, tot
incorporant-les a l’articulat de la normativa del Pla Especial si s’escau i,
consegüentment, aprovar provisionalment el document de modificació
del pla especial urbanístic del Casc Antic de Lloret de Mar, deixant sense
canvi l’annex d’aquest, d’iniciativa municipal i redactat pels Serveis
Tècnics Municipals.
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes
de la seva aprovació definitiva, si s’escau
Tercer.- Notificar el present acord a l’Associació de Comerciants de
Lloret de Mar, Associació de Veïns del Casc Antic i interessats que han
presentat al·legacions.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
No se n’ha presentat cap.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
 PRECS.
 PREGUNTES.
Prec presentat pel Sr. Paulino Gracia, en representació del grup municipal En
Lloret Si, Se Puede:
“En la prolongació del Camí del Mas Arboç cantonada amb c/ Xino-Xano,
hi ha un canvi de rasant amb escassa visibilitat, que està provocant les
queixes dels usuaris. Preguem estudiïn la possibilitat d’instal.lar algún
mitjà que permeti millorar la visibilitat en aquesta zona.”
Prec presentat pel Sr. Paulino Gracia, en representació del grup municipal En
Lloret Si, Se Puede:
“A l’Avda. Vila de Tossa cantonada Anselm Clavé, hi ha uns cartells
informatius d’hotels on encara apareix l’hotel Guitart Capri. A més,
aquest cartell està semi caigut. Com bé sap el regidor de turisme,
aquest hotel ja fa 2 anys que va canviar de propietari i de nom, passant
a ser el Sun Village. Preguem que retirin aquest cartell. Així mateix, vull
recordar que hi ha treballadors d’aquest hotel que també estan en
situació de manca de cobrament i no estaria de més que s’interessessin i
mediessin per la seva situació.”
Prec presentat pel Sr. Miguel Gracia, en representació del grup municipal ICVEUIA:
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“A la Pujada Campderà existeix una petita zona verda on hi ha una
colònia de gats que estan sent cuidats per l'associació APASC, fent-se
aquesta associació càrrec de l'alimentació i cures veterinàries com poden
ser cura de ferides, tractament de malalties, desparasitació,
esterilització, a més de tenir l'espai anteriorment citat en òptimes
condicions, amb la consegüent despesa econòmica que això suposa.
Ens consta que aquesta associació s'ha posat en contacte en diverses
ocasions amb el departament corresponent d'aquest Ajuntament, sense
que, de moment, hagin tingut resposta prou positiva.
PREGUEM QUE:
Des del departament corresponent d'aquest Ajuntament es facin les
gestions oportunes davant d'aquesta associació per establir vies de
col·laboració permanent i fluida.”
Prec presentat pel Sr. Miguel Gracia, en representació del grup municipal ICVEUIA:
“A la plaça Germinal Ros i Martí existeix una placa que dóna nom a
l'esmentat indret. Aquesta placa, col.locada fa ja varis anys, té
desperfectes que seria necessari reparar, ja que per aquesta plaça,
ubicada a l'entrada del teatre municipal, passen multitud de persones.
PREGUEM QUE:
Es procedeixi a la reparació de l'esmentada placa.”
Prec presentat pel Sr. Xavier Rodríguez, en representació del grup municipal
ICV-EUIA:
“Al pati del CEIP Pere Torrent, existeix una tanca metàl·lica que el
separa del camp de futbol de terra adjacent. Aquest pati és utilitzat per
alumnes del primer cicle, i aquesta tanca està en mal estat,
concretament té un forat per on es poden colar els nens.
PREGUEM QUE:
Es procedeixi a la reparació de l'esmentada tanca.”
Prec presentat pel Sr. Xavier Rodríguez, en representació del grup municipal
ICV-EUIA:
“Al carrer Rector Felip i Gibert, a l'altura del número 53, existeix una
àmplia zona d'aparcament exclusiu de motocicletes que quan estava
oberta la comissaria de la policia local en aquesta zona, era utilitzada
assíduament. Amb el trasllat de la comissària de la policia local, en
aquesta zona ja no aparquen tantes motocicletes com anteriorment.
PREGUEM QUE:
Part d'aquest aparcament de motocicletes es transformi en aparcament
per a automòbils.”
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Prec presentat pel Sr. Xavier Rodríguez, en representació del grup municipal
ICV-EUIA:
“Després de celebrar-se la consulta sobre la C-32, la nostra coalició va
fer una valoració d'aquesta, redactada per militants de la coalició, amb
el seu anagrama i distribuïda des del correu electrònic de la mateixa. Els
partits contraris a la participació en aquest tema: CiU, MILLOR, PSC,
ERC i el regidor no adscrit, també van fer una valoració sobre aquest
tema, però amb una diferència: van utilitzar l'anagrama de l'Ajuntament
i el van distribuir des del correu d'un organisme dependent de
l'Ajuntament.
Ajuntament som tots: els que van anar a votar i els que no van anar a
votar, els que van votar afirmativament i els que ho van fer
negativament, i també els que no els interessa el tema de l'autopista o
altres temes. I utilitzar l'anagrama de l'Ajuntament de Lloret de Mar per
part dels grups municipals a dalt citats ens sembla un despropòsit, i
l'enviar el comunicat d'aquests quatre grups des d'un correu oficial i,
probablement, sent enviat per personal de l'Ajuntament, és utilitzar els
recursos de l'Ajuntament, que som tots i totes, per part de quatre
partits polítics, per a realitzar una feina que haurien de fer els seus
militants i no persones pagades amb els impostos de tots els que vivim
a Lloret.
PREGUEM QUE:
No es tornin a utilitzar mitjans públics per donar cobertura a qualsevol
activitat partidista.”
Pregunta presentada pel Sr. Xavier Rodríguez, en representació del grup
municipal ICV-EUIA:
“Fa pocs dies s'ha acabat la primera fase dels pressupostos participats,
en els quals es donava als veïns i les veïnes de Lloret de Mar veu i vot
per decidir en quins projectes es gastaven els diners assignats a cada
barri i/o zona.
Quantes han estat les persones que han participat en el conjunt de les
assemblees que s'han realitzat en aquesta primera fase?
Quina valoració fa l'equip de govern d'aquesta participació?
Les respostes relatives als precs i preguntes d’aquest punt de l’ordre del dia es
troben enregistrades a la Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent:
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160425&punto=9
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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