ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 07/16
Dia: 4 de juliol de 2016
Sessió: ordinària
Horari: de 18:00 a 21:59 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
Richard Gerald Bentham
Carolina Ruiz i Carelli
Carme Pascual i Escot
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
Paulino Gracia i Montañez
Enric Martinez i Maiz
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
David Reixach i Saura, secretari accidental
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (30/05/2016-ordinària i
30/05/2016-extraordinària).
Tot seguit, s'examina l’esborrany de les actes de la sessions celebrades el dia
30 de maig de 2016 (ordinària i extraordinària) les quals, trobades conformes,
són aprovades per unanimitat dels reunits.
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Pren la paraula el Sr. Alcalde manifestant que, degut a la gran quantitat de
públic congregat a la Sala d’Actes com a conseqüència de la moció presentada
per ICV-EUIA, seguidament es passarà a tractar-se el punt número 9 de l’ordre
del dia.
9.- MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA, RELATIVA A LES CAMBRERES
DE PIS.
El grup municipal MILLOR manifesta la seva voluntat de què consti en acta que
la seva abstenció en aquest punt obeeix exclusivament al seu desacord en què
es sotmetin al Ple assumptes de caràcter supramunicipal.
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=20160704&punto=9
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per
15 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, PSC-CP, ERC-AVANCEM,
ICV-EUIA, EN LLORET SÍ SE PUEDE i NO ADSCRIT, i 6 abstencions dels
regidors dels grups de MILLOR i CIUTADANS. Per tant, el Ple Municipal adopta
el següent acord:
L'hostaleria és la major indústria que, formant part de la indústria
turística estable, ha generat ocupació i riquesa a Catalunya i, molt
especialment, a la Costa Brava i Girona, expandint-se posteriorment
pels pobles, donant inicialment ocupació a milers de treballadors que
venien a la costa a desenvolupar la seva activitat laboral al sector, així
com per altres sectors de producció que, directament o indirectament,
es relacionen amb el servei al turista.
A l'empara de les crisis, ocasionades pels diferents governs a base de
reformes laborals, retallades i especulació, s'ha generat un altíssim
percentatge de treballadors i treballadores a l'atur, i quan, no obligats a
haver d'acceptar condicions laborals amb sous miserables, jornades que
diuen “flexibles” però que tanquen contractes de 4 hores que deriven en
més hores, externalització de serveis que resulten ser acomiadaments
massius de treballadors qualificats i dignament retribuïts per
treballadors en règim de semiesclavitud que cobren salaris irrisoris per
feines a preu fet.
Dins del sector d'hostaleria són les cambreres de pis, dedicades
bàsicament a la neteja de les habitacions, un dels col·lectius més
importants dels hotels. Tanmateix, són pràcticament invisibles per a la
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majoria dels hostes. I ha estat el col.lectiu de les cambreres de pis el
que durant la crisi econòmica més precarització han patit en les seves
condicions laborals.
Les condicions de contractació s'han deteriorat, ha augmentat el treball
a temps parcial, eventual i les subcontractacions, la càrrega de treball,
els ritmes i les pressions han arribat a extrems que estan posant en risc
la seva salut física i psíquica.
Estem parlant d'un gran número, els que treballen com a cambreres de
pis als diferents hotels ubicats en el terme municipal.
A causa del gran nombre de treballadores que viuen diàriament tota
aquesta problemàtica, l'Ajuntament de Lloret de Mar no pot ser aliè a les
seves reivindicacions i ha de buscar fórmules necessàries per trobar
solucions encaminades a dignificar el seu treball.
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.- Instar al Ministeri d'Empleo i Seguretat Social a buscar fórmules
perquè puguin jubilar-se les cambreres de pis de forma anticipada a
causa del seu desgast físic i psíquic amb el 100% de la prestació.
2.- Instar al Ministeri d'Empleo i Seguretat Social a reconèixer com a
malalties professionals aquelles derivades del treball que realitzen les
cambreres de pis, com poden ser ciàtiques, lumbàlgies, hèrnies
discals,etc.
3.- Instar a la Generalitat de Catalunya a posar en marxa un conjunt
d'actuacions sobre seguretat laboral i prevenció de riscos laborals i sobre
les condicions de treball que afecten a les cambreres de pis del sector
turístic, així com reforçar el treball i la partida pressupostària de la
inspecció de treball.
4.- Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d'un reconeixement
de qualitat dels hotels que estigui associat a aquells que garanteixin la
seguretat laboral i prevenció de riscos que afecten les cambreres de pis.
5.- Mostrar el desacord en l'externalització de serveis, especialment el
de la neteja, per part dels hotels, el que a la pràctica comporta treballar
el mateix temps per un menor salari.
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6.- Traslladar aquests acords als sindicats UGT i CC.OO, al Gremi
d’Hostaleria de Lloret, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat i al Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
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 - JUNY 2016
-

Dia 3 de juny: Assistència a la presentació del butlletí núm. 15 de
SESMOND, a la sala d’actes municipal.

-

Dia 4 de juny: Assistència, juntament amb altres regidors de la
corporació, al lliurament de premis d’atletisme, a les pistes municipals.

-

Dia 4 de juny: Assistència, juntament amb altres regidors de la
corporació, al dia de l’associacionisme

-

Dia 5 de juny: Assistència a la Gimnastrada al pavelló del Molí.

-

Dia 5 de juny: Assistència al lliurament de premis del torneig de Volei
Platja.

-

Dia 7 de juny: Assistència a FEM Girona, entrevista Foro Excelencia.

-

Dia 7 de juny: Assistència a la jornada oberta del Foro Execelencia
microforo, al teatre de Lloret.

-

Del 8 al 11 de juny: Assistència als actes organitzats en motiu de la
celebració del II Foro Execelencia a Lloret de Mar.

-

Dia 12 de juny: Assistència al torneig de Basquet dels benjamins al
pavelló del Molí.

-

Dia 13 de juny: Assistència a la reunió de la Corporació de Salut del
Maresme i la Selva a l’hospital de Calella.

-

Dia 13 de maig: Assistència a la reunió de seguiment del CAP 24 h a
Lloret de Mar.

-

Dia 14 de juny: Participació en el programa Bon dia Bona Hora de Nova
Ràdio Lloret.
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-

Dia 14 de juny: Visita al Sociosanitari de Besalú.

-

Dia 15 de juny: Assistència, juntament amb el regidor de seguretat, el
Delegat del Govern, el Director SSTT d’Interior i els representants del
cossos i forces de seguretat, a la Junta Local de Seguretat, a la sala
d’actes municipal.

-

Dia 22 de juny: Assistència a l’assemblea anual del Convention Bureau
al palau de congressos de l’hotel Olympic.

-

Dia 22 de juny: Assistència a la reunió del barri de Puigventós,
juntament amb el regidor d’urbanisme Sr. Joan Bernat.

-

Dia 23 de juny: Assistència als actes organitzats per a la rebuda de la
Flama del Canigó, a la plaça de la Vila.

-

Dia 25 de juny: Assistència a la cloenda del festival de dansa dels
Italians al Teatre de Lloret.

-

Dia 28 de juny: Assistència, juntament amb el regidor de Benestar i
Família Sr. Antonio J. Lorente, a l’arrossada popular del Sociosanitari,
ofert pel Xino-xano.

-

Dia 28 de juny: Assistència a la reunió del Barri de Can Ballell,
juntament amb el regidor de Cultura, Sr. Albert Robert.

-

Dia 29 de juny: Assistència a les comissions informatives pel Ple.

-

Dia 29 de juny: Assistència al 5è aniversari de Sant Pere del Bosc.

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 D’ASSUMPTES DE TURISME - JUNY 2016
-

31 de maig. Organització d’un blogtrip d’accessibilitat amb “Six legs will
travel”.

-

1 de juny. Assistència a la jornada d’intercanvi del Lloret Convention
Bureau amb el Valladolid Convention Bureau i el Granada Convention
Bureau a Valladolid.
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-

3 de juny. Organització d’un famtrip amb localitzadors i productors
cinematogràfics del Regne Unit.

-

6 de juny. Reunió del grup de treball del Pla operatiu a Lloret de Mar.

-

6 de juny. Presentació conclusions Seminari Urbanistes Internacionals a
Lloret de Mar.

-

6-8 de juny. Organització de la gravació del programa “Divendres” de TV3 a
Lloret de Mar.

-

7 i 8 de juny. Presència a l’acció promocional Setmana de la Costa Brava a
Madrid organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

-

7 de juny. Participació al workshop de cicloturisme organitzat per l’Agència
Catalana de Turisme a Girona.

-

8 de juny. Organització d’un famtrip amb agents especialitzats en
cicloturisme.

-

8-11 de juny. Co-organització i assistència al Foro de Excelencia Lloret.

-

14 de juny. Direcció operativa de Lloret Turisme.

-

14 de juny. Participació en el Crèdit de Síntesi sobre Congressos del Col·legi
Immaculada Concepció de Lloret.

-

15 de juny. Visita de l’Agència Catalana de Turisme per a la nova
certificació de Lloret de Mar dins el segell de Turisme Esportiu.

-

16 de juny. Organització d’un presstrip amb el programa “Tiempo de viajar”
de Castilla León Televisión.

-

17 de juny. Xerrada sobre les estratègies de promoció turística que empra
Lloret a l’IES Roca Grossa de Lloret.

-

17 de juny. Assistència a la taula de treball de municipis DTE (Destinacions
de Turisme Esportiu) organitzada pel Patronat de Turisme Costa Brava
Girona a Girona.

-

17 de juny. Assistència inauguració Hotel Delamar a Lloret de Mar.

-

18 de juny. Organització d’una visita guiada al Museu del Mar amb el Club
de subscriptors de les revistes Sapiens i Descobrir dins el marc de la Fira
Americanos.
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-

22 de juny. Organització i assistència a la VII Assemblea Anual del Lloret
Convention Bureau al Palau de Congressos Olympic de Lloret.

-

23 de juny. Direcció operativa extraordinària de Lloret Turisme.

-

24 i 25 de juny. Assistència les gales finals del Costa Brava Dance Award al
Teatre de Lloret.

-

28 de juny – 2 de juliol. Assistència al Meetings and Incentives Fòrum a
Madrid.

-

30 de juny. Assistència a la presentació de Booking a Lloret de Mar.

4.- PROPOSTA D’ACORD DE RETIMENT DEL COMPTE GENERAL DE
L’EXERCICI 2015 QUE INTEGRA EL PRESSUPOST DE LA PROPIA
CORPORACIÓ, ORGANISME AUTÒNOM “SERVEIS MUNICIPALS DE
COMUNICACIÓ DE LLORET” I DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL
LLORET FUTUR, S.A.
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=20160704&punto=4
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per
13 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, PSC-CP, ERC-AVANCEM i
ICV-EUIA, 4 vots en contra dels regidors del grup MILLOR, i 4 abstencions dels
regidors dels grups de CIUTADANS, EN LLORET SÍ SE PUEDE i regidor NO
ADSCRIT. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord:
Atès que el Compte General ha estat informat per la Comissió Especial
de Comptes en sessió celebrada el dia 25 de maig d’enguany i que
s’han complimentat els requisits d’informació pública mitjançant el
corresponent Edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm.
103 de data 31/05/2016.
Atès el certificat lliurat pel Secretari d’aquest Ajuntament en el sentit
que, en el termini d’informació pública no s’han presentat reclamacions
contra l’expedient de referència.
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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Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici de 2015, que inclou
el de la pròpia Corporació i de l’Organisme Autònom Serveis de
Comunicació de Lloret, així com el de la Societat Anònima Municipal
Lloret Futur, S.A. els quals quedaran sotmesos a la fiscalització externa
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, donant compliment al que
disposa l’article 212 del R.D.L. 2/2004 Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, de 5 de març.
Essent les 19:20 hores, el Sr. Alcalde fa un recés, reanudant-se la sessió a les
19:40 hores.
5.- PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 1/16 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=20160704&punto=5
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per
12 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, PSC-CP, ERC-AVANCEM i el
regidor NO ADSCRIT, 6 vots en contra dels regidors dels grups 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:
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:
A) Aprovar les següents modificacions pressupostàries:
I) Transferències positives (despesa corrent)
codi
detall
9120
10000 Òrgans de govern.- Retribucions
9120
16001 Òrgans de govern.- SS.SS.
9200
22701 Serv.grals.- Contracte vigilància
9120
23000 Òrgans de govern.- Dietes càrrecs electes

Increment
10.200,00
8.500,00
40.000,00
21.300,00
Total

II) Suplement de crèdit (inversió)
codi
detall
1330
63201 Aparc. superfície.- Asfaltat zona Can Xardó
Total
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80.000,00

Increment
107.531,45
107.531,45

III) Crèdit extraordinari (inversió)
codi
detall
3422
63700 Piscina.- Equipaments i altres

Increment
431.868,00
Total

431.868,00

IV) Crèdit extraordinari (inversió) Pressupostos participatius
codi
detall
Increment
1532
61902 Vies púb.- Pista esport.Pl.Dom. Moner (Rieral)
38.961,00
1532
62500 Vies púb.- Elem.gim. adults C.Ribalaigua
(Molí)
19.200,00
1532
62501 Vies púb.-Recinte i elem."agylity"gossos
(Molí)
14.700,00
1650
62301 Enllum.públ.-Tram. Av. M.Déu de gràcia
(Z.Sud)
33.395,00
1532
61913 Vies púb.- Pista esportiva (Barri Puigventós)
22.263,00
1532
61921 Vies púb.- Arranj. Zona contenidors
(C.Sabata)
26.900,00
1532
61914 Vies púb.- Renovació tunel Ronda Europa
(Z.Est)
29.684,00
9241
62300 C.Cívics.- Mòdul magatz-local social
(Pescadors)
23.800,00
1532
62502 Vies púb.- Mampares contenidors Ll.Blau
(Z.Nord)
11.000,00
1532
62503 Vies púb.- Bústies i marquesines Ll.Res-Mont
Ll.(Z.Nord)
6.128,47
1532
62504 Vies púb.- Papereres Urb.Pinares (Z.Nord)
380,00
1712
61901 Parcs Infantils.- Plaça Esteve Fàbregas
(Z.Oest)
51.948,05
1532
62505 Vies púb.- Rotular rutes verdes R.Grossa
(Zona centre)
9.635,00
1532
61915 Vies púb.- Renovació escales R.Grossa
(Z.centre)
33.036,00
1532
61916 Vies púb.- Acond.Pl.C.Cívic Can Carbó (CarbóM.Baell)
51.020,00
1532
62506 Vies púb.-Mobiliari i equipaments (Nucli antic)
55.658,00
1532
61917 Vies púb.- Vorera c/Joaquim Lluhí (Can
Ballell)
10.300,00
1532
61918 Vies púb.- Pavim. parcial parc St. Cristòfol
(Can Ballell)
9.000,00
9241
63200 Centres Cívics.- Porta Centre cívic (Can
Ballell)
4.670,00
Total
Total expedient de modificació de crèdit…………… 1.071.077,97 €
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451.678,52

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
9290
50000

detall
Fons de contingència

Minorament
80.000,00
Total

80.000,00

II) Baixes de Crèdits (inversions)
codi
1532
61907
1332
63200
1510
63200
1532
61901
3333
64000
1610
62703
1600
62705
1532
60005
3332
63200
1532
61905
1532
60902
9200

63201

detall
Vies púb.- Reparació i millora
Aparc.Costa Carbonell.- Reparació coberta
Serv.Urb.- Obres conserv.Masia Can Buc
Vies púb.-Remodelació Ps.Verdaguer i altres
Teatre.- Projecte nou teatre
Serv.aigües.- Subm.i bom. residuals platges
Serv. Clav.- Mill.xarxa Lloret Residencial
Vies púb.- Adq.Rehab.Finca Can Font
Museu Can Font.- Reformes i millores
Vies púb.- Enderroc i urb.finca Av.Vila Blanes
Vies púb.- Rotonda Av.alegries Sra.Rosell
Serv.Grals.-Actuacions prevenció riscos
laborals
Total

Minorament
107.531,45
89.924,22
96.127,95
51.785,08
12.176,24
38.894,62
10.603,14
12.082,74
54.575,77
27.252,54
32.445,70
6.000,00
539.399,45

III) Baixes de Crèdits (inversions) Pressupostos participatius
codi
detall
Minorament
Infrastructures.- Actuació barris i nuclis de
451.678,52
4590
63200 pobl.
Total

451.678,52

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.
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6.- RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
“CORPORACIÓ DE SALUT MARESME I LA SELVA”.
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=20160704&punto=6
Després de les intervencions dels diversos grups polítics, el Sr. Orobitg
proposa introduir un aclariment en el primer punt de la part dispositiva, de
manera que quedaria amb la següent redacció:
“PRIMER.- Ratificar l’acord de modificació dels Estatuts del Consorci
“Corporació de Salut Maresme i la Selva”, aprovat per Consell Rector en
data 13/06/2016, i consistent en suprimir els apartats 3 i 4 de
l’article 26, per tal d’adaptar els esmentats Estatuts al que preveu la
llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, així com a la llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic, que s’adjunta com annex.”
La resta de grups es mostren d’acord en introduir l’esmena feta pel Sr.
Orobitg.
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta amb l’esmena
incorporada, la qual és aprovada per 19 vots favorables dels regidors dels
grups de CIU, MILLOR, PSC-CP, ERC-AVANCEM, CIUTADANS, EN LLORET SÍ SE
PUEDE i el regidor NO ADSCRIT, i 2 vots en contra dels regidors del grup de
ICV-EUIA. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord:
El Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió celebrada el
16/02/2015, en tant que ens consorciat, va acordar ratificar el Decret
d’Alcaldia de data 21/01/2015 pel qual s’aprovava la modificació dels
Estatuts del Consorci “Corporació de Salut Maresme i la Selva”, aprovats
pel Consell Rector en data 14/11/2014, per tal d’adaptar-los al que
preveu la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, així com a la llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del sector públic.
Aquesta modificació, un cop aprovada per tots els ens consorciats i
abans de sotmetre-la a l’acord de govern de la Generalitat, es va elevar
per a la seva informació, al sistema d’informació, gestió i tramitació dels
documents de govern, i la Junta de Contractació Administrativa de la
Generalitat, en aplicació de la Jurisprudència Comunitària, la qual va
informar desfavorablement l’aprovació de la condició de mitjà propi de
tots aquells consorcis en els quals participi com a membre consorciat
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una entitat privada sense ànim de lucre, en aquest cas, la fundació
Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, i això constava a l’art. 26.3.4 dels
Estatuts.
Atès, l’informe de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat
de Catalunya, i vista la nova proposta d’Estatuts aprovada pel Consell
Rector en data 13 de juny de 2016, el qual consisteix en la supressió
dels apartats 3 i 4 de l’article 26 dels mateixos.
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.- Ratificar l’acord de modificació dels Estatuts del Consorci
“Corporació de Salut Maresme i la Selva”, aprovat per Consell Rector en
data 13/06/2016, i consistent en suprimir els apartats 3 i 4 de l’article
26, per tal d’adaptar els esmentats Estatuts al que preveu la llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, així com a la llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic, que s’adjunta com annex.
SEGON.- Notificar aquest acord al Consorci “Corporació de Salut del
Maresme i La Selva”, així com a l’Ajuntament de Calella i a la Fundació
Hospital Asil Sant Jaume de Blanes.
7.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA n. 1243 de data 06/06/2016,
DE CANVI D’UN MEMBRE DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS
SOCIALS.
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=20160704&punto=7
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:
Des de l'última sessió del Ple, mitjançant Decret d’Alcaldia ha adoptat,
per raons d'urgència, acords de competència del Ple i que, com a
conseqüència, cal la seva ratificació per aquest. Aquesta resolució és la
següent:
“DECRET D’ALCALDIA
Núm. decret/data: 2016LLDA001243
06/06/2016
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REF. EXP.: CANVI MEMBRE CONSELL MUNICIPAL SERVEIS SOCIALS.
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA
Exp. G12016000278
Per acords del Ple Municipal de dates 13/07/2015 i 26/10/2015, es va
nomenar –entre altres- els membres del Consell Municipal de Serveis
Socials.
Posteriorment, per Decret d’Alcaldia n. 276/2016 de data 08/04/2016,
es varen modificar les delegacions genèriques i especials per a comeses
específiques, com a conseqüència del nou pacte de govern amb el grup
municipal PSC, resultant que el Sr. Antonio Jesús Lorente Estepa ostenta
la delegació genèrica de l’Àrea de Serveis a les Persones
S’ha observat que cal fer una modificació en la composició del Consell
Municipal de Serveis Socials, en el sentit que com a representant del
grup municipal PSC sigui el Sr. Lorente enlloc del Sr. Eduard López.
Per tot el que s’ha exposat,
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar el regidor Sr. Antonio Jesús Lorente Estepa com a
membre del Consell Municipal de Serveis Socials de Lloret de Mar, de
manera que la seva composició serà la següent:
Per
Per
Per
Per
Per
Per
Per

CIU: Mònica Cunill i Olivas
MILLOR: Carmen Pascual i Escot
PSC: Antonio Jesús Lorente i Estepa
ERC-AVANCEM: Núria Querol i Colomé
ICV-EUIA: Arturo Alcaine i Camon
CIUTADANS: Jordi Hernández i Garcia
EN LLORET SI SE PUEDE: Paulino Gracia i Montañez

SEGON.- Ratificar aquesta Resolució en la primera sessió que celebri el
Ple Municipal.”
8.- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLORET DE MAR
2016-2020.
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=20160704&punto=8
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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 un cop feta la avaluació corresponent i seguint les indicacions
de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, és hora
d’aprovar el nou Pla Local de Joventut que ha de regir les polítiques de
joventut per aquesta legislatura
Vist que el nou Pla Local de Joventut de Lloret de Mar 2016/2020
pretén, a l’igual que l’anterior, executar unes polítiques de joventut
degudament ordenades i de qualitat. Tot i les limitacions degudes a la
situació econòmica actual, la seva execució i les avaluacions seran qui
determinaran el seu encert i les posteriors modificacions, si calen, per
esdevenir un pla el màxim d’eficaç i eficient en la mesura que sigui
possible.
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.- Aprovar el Pla Local de Joventut de Lloret de Mar, 2016-2020.
SEGON.- Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i
representació de l’Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels
documents que calguin per aconseguir la finalitat perseguida per 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 maig: núm. 921 de data 03/05/2016 fins al núm. 1189 de
data 31/05/2016.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
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-

Mes de maig: núm. 288 de data 03/05/2016 fins al núm. 345 de
data 30/05/2016.

 PRECS.
 PREGUNTES.
Prec presentat pel Sr. Miguel Gracia, en representació del grup municipal ICVEUIA:
“En els últims mesos hem rebut queixes de pares i mares que deixen als
seus fills a menjar en els menjadors escolars, de titularitat del Consell
Comarcal de La Selva i gestionats a través de l’empresa ESCOLAREST.
Aquestes queixes, bàsicament, són les següents:
- Falta d’estris de cuina: plats, forquilles, gots...
- Absència de material per l’hora d’esbarjo.
- Falta de personal: monitors.
- Instal.lacions precàries: sense pintar, persianes en mal estat...
- Bombones de butà sense servei situades al pati.
- No es pot repetir segon plat.
És per això que PREGUEM:
Que la regidoria d’educació de l’Ajuntament de Lloret de Mar faci totes
les gestions oportunes davant del Consell Comarcal de La Selva i
l’empresa concessionària del servei de menjador en els col.legis públics
de la nostra població, per posar solució als problemes anteriorment
esmentats.”
Pregunta presentada pel Sr. Fuertes, en representació del grup municipal
MILLOR:
“En data 22 de desembre de 2014 es va aprovar la proposta d’asfaltar el
pàrquing de la zona de Can Xardó per un valor de 165.000 euros.
Avui s’ha aprovat una modificació de crèdit que inclou un suplement de
107.000 euros per a dita obra.
DEMANEM:
Primer.- Quins són els motius que ocasionen aquesta diferència de
pressupost?
Segon.- En quin punt es troba el projecte?
Tercer.- Hi ha prevista una data per a l’inici de les obres?”.
Pregunta presentada per la Sra. Pascual, en representació del grup municipal
MILLOR:
“Hem rebut multitud de queixes de ciutadans de la nostra població
respecte a la incorporació de noves zones blaves.
DEMANEM:
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Que se’ns expliqui el motiu principal de l’augment de zones blaves.
S’ha tingut en consideració als veïns de cada barri per habilitar aquestes
zones?
Quin benefici rep l’ajuntament d’aquesta ampliació?”.
Pregunta presentada pel Sr. Hernandez, en representació del grup municipal
CIUTADANS:
“Atès que el passat 1 de juliol han entrat en funcionament diversos
espais d’aparcament de zona blava al nostre municipi.
Atès que un d’aquests espais és la nova zona blava situada al carrer
Josep Tarradellas, que fins ara era zona d’aparcament gratuït.
L’agrupació municipal de Ciutadans presenta les següents preguntes
escrites:
1.- Quin és el motiu que ha portat l’equip de govern a la creació de la
zona blava d’aparcament del carrer Josep Tarradellas?.”
Prec presentat pel Sr. Muzas, en representació del grup municipal CIUTADANS:
“Durant aquest primer any de legislatura, s’han presentat gairebé una
quarantena de mocions pels diferents grups municipals, la gran majoria
d’aquestes aprovades pel Plenari Municipal.
Desconeixent el nostre grup municipal algunes de les actuacions que ha
dut a terme l’equip de govern per a materialitzar els acords aprovats a
cadascuna d’aquestes mocions, demanem:
- Que es convoqui periòdicament, de comú acord amb els diferents
grups municipals, una comissió de seguiment de les mocions
aprovades pel Plenari.
O bé,
- Que se’ns faci arribar, d’ara en endavant, una relació de les mocions
aprovades amb el detall del seu seguiment.”
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=20160704&punto=12
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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