ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 08/16
Dia: 18 de juliol de 2016
Sessió: ordinària
Horari: de 18:00 a 20:25 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 (04/07/2016).
Tot seguit, s'examina l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 4 de
juliol de 2016 la qual, trobada conforme, és aprovada per unanimitat dels
reunits.
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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 - JULIOL 2016
-

Dia 5 de juliol: Assistència a la trobada de la Federació d’Hostaleria de
les comarques Gironines, a l’hotel Rigat.

-

Dia 6 de juny: Assistència a la jornada sobre TIC i Participació,
organitzada per FMC a la seva seu.

-

Dia 12 de juliol: Assistència a la reunió de l’Obreria de Santa Cristina,
junta d’Obrers, a la rectoria.

-

Dia 13 de juliol: Assistència a la junta general de Lloret Turisme, a la
sala d’actes municipal.

-

Dia 13 de juliol: Assistència a les comissions informatives pel Ple.

-

Dia 16 de juliol: Assistència a la 6a trobada gegantera de 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 D’ASSUMPTES DE TURISME - JULIOL 2016
-

1 de juliol: Reunió sobre el Pla de Foment Territorial del Turisme a la
Direcció General de Turisme (Generalitat de Catalunya).

-

5 de juliol: Reunió del Consell Assessor del Costa Brava Convention
Bureau.

-

8 de juliol: Direcció Operativa de Lloret Turisme.

-

13 de juliol: Assistència al “Festival Cultura Letònia-Catalunya”.

4.- INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL
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CONTRACTE DE SERVEI DEL TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS DE
LLORET DE MAR.
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=20160718&punto=4
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per
18 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, MILLOR, PSC-CP, ERCAVANCEM, CIUTADANS i NO ADSCRIT, 2 vots en contra dels regidors del grup
de ICV-EUIA, i 1 abstenció del regidor del grup EN LLORET SÍ SE PUEDE. Per
tant, el Ple Municipal adopta el següent acord:
En data 20/04/2015 el Ple Municipal va adoptar el següent acord:
“PRIMER. Donar per extingit, en execució de la Sentència ferma número
949/2014 dictada per la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós
Administratiu del TSJC, el contracte consistent en l’adequació de la
concessió administrativa del servei de transport urbà col·lectiu de
viatgers de Lloret de Mar, aprovat per acord del Ple d’aquest Ajuntament
de data 01/06/2006, de la qual n’era empresa concessionària
Transportes Pujol y Pujol, SL.
SEGON. Encarregar als serveis tècnics municipals que elaborin els
informes necessaris i els plecs de condicions econòmic administratives i
tècniques corresponents, per tal de poder iniciar tant aviat com sigui
possible una nova licitació per l’adjudicació del contracte administratiu
per a la prestació d’aquest servei.
TERCER. Requerir a la mercantil Transportes Pujol y Pujol, SL per tal
que, a fi i efecte de garantir la continuïtat en la prestació del servei de
transport col·lectiu urbà de viatgers a Lloret de Mar, segueixi prestant
aquest servei amb les mateixes condicions que el venia prestant fins ara,
fins que s’adjudiqui i es formalitzi el contracte resultant de la nova
licitació que s’ha de dur a terme.
QUART. Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu número
2 de Girona, als efectes de comunicació del compliment de la sentència.”

D’acord amb l’encàrrec del referit acord plenari, els serves tècnics de
mobilitat de l’Ajuntament, de forma conjunta amb els serveis jurídics i
econòmics, han estat treballant en l’elaboració dels plecs econòmico
administratius i tècnics del contracte de servei del transport urbà de
viatgers. Aquest treball ha culminat en la redacció dels plecs que avui es
proposa aprovar i en l’informe de necessitats de contractació, que va
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signar el tècnic de mobilitat en data 20/06/2016, a través del qual es
justifica la necessitat de procedir a la contractació del servei del
transport urbà de Lloret de Mar, conforme a allò establert a l’art. 22 del
RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la llei de contractes del sector públic.
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques, així
com el plec de condicions tècniques als que es fa referència en el
paràgraf anterior.
Atès allò establert als articles 157 a 161 del RD Legislatiu 3/2011, en
relació a l’adjudicació de contractes mitjançant procediment obert.
Atès que en l’informe de Secretaria emès en data 27/06/2016 i que
figura en aquest expedient, es posa de manifest que l’article 2 del
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, en relació a l’efecte directe a determinades
disposicions de les Directives comunitàries 2014/23/UE i 2014/24/UE,
només podrà tenir la consideració de contracte de gestió de servei públic
aquell contracte que impliqui la transferència a l’empresa concessionària
del risc operacional en l’explotació del servei, i s’entendrà que s’ha
transferit el risc operacional quan no es garanteixi a l’empresa
concessionària, en condicions normals de funcionament, la recuperació
de les inversions o les despeses que hagi efectuat en el marc de la
concessió.
Per tant, i donat que el contracte de prestació del servei públic de
transport de viatgers que és objecte del present informe fixa com a preu
del contracte la diferència entre els costos del servei i els ingressos del
mateix, s’elimina el risc operacional del contractista i no pot ésser
considerat com a contracte de gestió de servei públic, havent de ser
tractat i licitat com a contracte de servei.
Atès que d’acord amb la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011,
correspon al Ple les competències en matèria de contractació quan es
tracti de contractes de durada superior a quatre anys.
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.- Incoar expedient de contractació administrativa del servei
consistent en el TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS, i obrir la convocatòria
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corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui
a terme mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària.
SEGON.- Aprovar inicialment el plec de condicions econòmico
administratives i jurídiques, així com el plec de condicions tècniques,
reguladors del procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentat
contracte de serveis. D’acord amb allò establert en la clàusula 9 del plec
de condicions que regeix en aquesta contractació, s’obre un termini de
40 dies naturals per presentar les proposicions, comptats a partir de
l’endemà de la data de tramesa de l’anunci de la licitació per a la seva
publicació en el DOUE (Diari Oficial de la Unió europea), i caldrà especificar
en els posteriors anuncis que es tramitin al BOP de Girona i al BOE
l’esmentada data d’enviament, amb el benentès que el termini de
presentació de proposicions serà l’anteriorment citat, excepte en el cas
que des de la data de la darrera de les publicacions en el BOP de Girona o
BOE fins a complir-se els referits 40 dies hi hagi menys de 15 dies
naturals, supòsit en el que s’ampliaria el termini de presentació fins a
arribar a aquests 15 dies.
TERCER.- D’acord amb allò previst als art. 40 a 44 del RD Legislatiu
3/2011, es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació,
contra els Plecs de condicions en el termini de 15 dies hàbils a comptar
des de l’endemà de la seva data d’inserció en el perfil del contractant del
web municipal i, contra l’anunci de licitació en el termini de 15 dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la seva darrera publicació al DOUE,
BOE i BOP.
QUART.- Delegar a la Junta de Govern Local, en ara d’una major
eficiència, la imposició de penalitats que resultin de l’execució del
contracte (clàusula 18); i les modificacions del contracte que no tinguin
incidència econòmica i les que no superin, aïllada i conjuntament, el 5%
del preu del contracte (clàusula 20).
5.- DESIGNACIÓ FESTES LOCALS ANY 2017.
El Sr. Cristian Fernandez s’absenta temporalment de la sessió durant la votació
d’aquest punt.
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=20160718&punto=5
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Per tant, sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és
aprovada per 20 vots favorables dels regidors presents dels grups de CIU,
MILLOR, PSC-CP, ERC-AVANCEM, ICV-EUIA, CIUTADANS, EN LLORET SÍ SE
PUEDE i NO ADSCRIT. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord:
Vist l'escrit tramés pels Serveis Territorials a Girona del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, rebut en data 29/06/2016 i amb RGE
E2016014600, pel qual demanen que se'ls comuniqui les dues festes
locals del nostre municipi (que no poden escaure ni en diumenge ni
en cap dels dies festius fixats en l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de
maig) per a l'any 2017.
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. Fixar les següents Festes Locals:
Festivitat de Santa Cristina: 24 de juliol (DILLUNS)
Festivitat de Sant Romà: 18 de novembre (DISSABTE)
SEGON. Notificar el present acord als Serveis Territorials a Girona del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya.
6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA
SOCIETAT “LLORET FUTUR SA.”
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=20160718&punto=6
Es fa una observació en el sentit que a l’article 23.bis.1 per error s’ha omès la
frase “1 representant de les associacions d’agències de viatges” i que cal
afegir-la a la proposta després de la frase “1 representant del gremi d’oci
nocturn”, i així es passarà a votació.
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per
17 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, PSC-CP, ERC-AVANCEM,
CIUTADANS, ICV-EUIA, EN LLORET SÍ SE PUEDE i NO ADSCRIT, 4 vots en
contra dels regidors del grup MILLOR. Per tant, el Ple Municipal adopta el
següent acord:
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 15 de setembre de 1992, va aprovar
la creació de la Societat Anònima Municipal “Lloret Futur S.A.”, societat
mercantil amb capital integrament públic, a la vegada que va aprovar
també els seus estatuts, els quals van ser objecte de modificació l’any
2001 com a conseqüència de la creació de la divisió operativa Lloret
Turisme.
En sessió plenària de 30 d’abril de 2016, el grup municipal de ICV-EUIA
va presentar una moció en la que es plantejava la participació en la
divisió operativa “Lloret Turisme” dels sindicats de treballadors i de les
associacions de veïns. La moció va ser retirada per l’esmentat grup,
però després que des de l’equip de govern s’assolís el compromís
d’estudiar aquesta proposta.
Actualment, atès que s’està estudiant una reorganització de la societat
municipal “Lloret Futur S.A.”, es considera que és el moment per
plantejar de nou l’entrada de representants dels esmentats col·lectius en
la societat, però es considera que la manera idònia és la de crear un
consell assessor, en el que a banda de tenir-hi presència representants
municipals i representants dels gremis i col·lectius que fins el moment
estan presents també a la divisió operativa “Lloret Turisme”, hi siguin
també representats els sindicats i les associacions del municipi.
Atès que l’article 212.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
estableix que l’aprovació (i, conseqüentment, cal entendre també que la
modificació) dels estatuts d’una societat mercantil amb capital
íntegrament municipal s’han de tramitar d’acord amb allò previst a
l’article 201 de l’esmentat reglament, que regula l’aprovació dels
estatuts dels organismes autònoms locals.
Atès que, que la Junta General de la societat municipal Lloret Futur SA.,
reunida en sessió de data 13 de juliol de 2016, va aprovar la modificació
d’aquests Estatuts, alhora que també va acordar l’extinció de la divisió
operativa “Lloret Turisme”.
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 inicialment la modificació dels Estatuts de la societat
mercantil amb capital íntegrament municipal “Lloret Futur S.A.”, en els
següents sentits:
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a)

Afegir una nova lletra (h) a l’article 13:
“h) Constituir el Consell Assessor de la societat i designar-ne els
membres, d’acord amb allò previst a l’article 23 bis d’aquests estatuts”.

b)
Afegir un nou capítol (IV) dins el títol TERCER, i un nou article (23
bis), que digui:
“CAPÍTOL IV: EL CONSELL ASSESSOR.
Art. 23 bis:
1. La Junta General constituirà un Consell Assessor de la societat, del
qual en formaran part, a banda del President, Conseller Delegat i Gerent
(que actuarà com a secretari/ària), 1 representant de cada grup
municipal, 1 representant del gremis d’hostaleria, 1 representant del
gremi de restauració, 1 representant del gremi de comerç, 1
representant del gremi d’oci nocturn, 1 representant de les associacions
d’agències de viatges, 2 representants de les organitzacions sindicals
majoritàries en el sector d’hostaleria de Lloret de Mar i 2 representants
de les associacions de veïns escollits dins del Consell Veïnal Municipal.
2. Cap dels membres del Consell Assessor que ho sigui en representació
de qualsevol dels esmentats gremis o associacions sectorials, de les
organitzacions sindicals o del Consell Veïnal municipal, podran ostentar
la condició de regidor de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
3. En el mateix acord de constitució la Junta General nomenarà, a
proposta dels diversos col·lectius que la conformen, els membres del
Consell Assessor.
4. El Consell Assessor es reunirà amb periodicitat trimestral, prèvia
convocatòria del President, qui també elaborarà l’ordre del dia.
5. El Consell Assessor és un òrgan consultiu les decisions del qual no són
vinculants, però que es convertiran en propostes que s’elevaran als
òrgans societaris corresponents que tinguin atribucions resolutives.
6.- El President de la societat, a iniciativa seva o a petició de qualsevol
dels membres del Consell Assessor, podrà convidar a experts en les
matèries a tractar en concepte d’assessors”.

SEGON.- Una vegada aprovada inicialment la modificació pel Ple, caldrà
sotmetre l’acord a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils
mitjançant la publicació dels corresponents edictes en el BOP de Girona,
en el DOGC i en el Tauler d’anuncis electrònic de la Corporació. En el
supòsit que durant el termini d’exposició pública no es presentin
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al.legacions, la modificació s’entendrà aprovada definitivament de forma
automàtica, sense necessitat de procedir a adoptar nous acords.
TERCER.- Una vegada aprovada definitivament, l’esmentada modificació
haurà de ser publicada íntegrament en el BOP de Girona i s’inserirà en el
DOGC un anunci en el que s’especifiqui el número i data del BOP en que
s’ha publicat. Així mateix, es trametrà a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat el certificat de l’acord o acords
plenaris relatius a aquesta modificació, amb indicació del BOP en què
s’ha publicat i del DOGC en que s’ha inserit la referència a aquesta
publicació.
QUART.- Ratificar l’acord de la Junta General d’extingir la divisió
operativa “Lloret Turisme”.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
Intervé el Sr. Alcalde que manifesta que hi ha una moció d’urgència
presentada pel grup municipal En Lloret Sí, Se Puede, relativa a la creació
d’una mesa de contractació permanent. Donat que la moció s’ha presentat avui
mateix al Registre General d’Entrada i que no hi ha temps material per
estudiar-la, ho han parlat amb el Sr. Gracia qui ha decidit retirar la moció per
presentar-la en un proper Plenari.
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 juny: núm. 1190 de data 01/06/2016 fins al núm. 1539 de
data 30/06/2016.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

*
*

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

PRECS.
PREGUNTES.
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Pregunta presentada pel regidor Sr. Paulino Gracia, en representació del grup
municipal En Lloret Si, Se Puede:
“El carrer Camí de Mas Arboç, porta tancat en direcció a Blanes al
voltant de dues setmanes, ens agradaria saber quin és el motiu?.”
Prec presentat pel regidor Sr. Paulino Gracia, en representació del grup
municipal En Lloret Si, Se Puede:
“Fa un mes aproximadament, es va trencar la plataforma que fa que la
piscina que té una profunditat de 2 metres, tingui 1’30, per així les
persones que fan aquagim, que no saben nadar o amb minusvalia,
puguin fer-ho.
Donat que la última vegada que es va espatllar varen trigar en arreglarla 2 mesos.
Ens agradaria saber, quan trigaran aquesta vegada en arreglar-la?.
Ja que la informació que han facilitat als usuaris és que no estarà
arreglada fins passat l’estiu.”
Prec presentat pel regidor Sr. Paulino Gracia, en representació del grup
municipal En Lloret Si, Se Puede:
“Després de moltes queixes que ens han fet arribar els veïns de Lloret
de Mar respecte al tancament provisional del Carrer Camí de l’Arboç,
impedint així el tràfic pel mateix, provocant més col·lapse en els carrers
del municipi i donat que molts veïns per anar a Blanes utilitzen aquesta
via per evitar el trànsit congestionat.
Demanem reobrir el Carrer Camí de Mas Arboç com abans possible.”
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=20160718&punto=8

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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