PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:

4.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA n. 151/16 de 22/01/2016,
DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIO DE
DELIMITACIO DEL TERME MUNICIPAL.

Atès que per raons d’urgència es dictà Decret d’Alcaldia núm.
151/2016 de data 22/01/2016, nomenant als membres de la
Comissió de Delimitació dels límits del terme municipal de Lloret de
Mar, en el qual s’indica que s’hauria de ratificar expressament pel Ple
Municipal.
Atès, el que determina l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial.
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:
Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 151/2016, de data 22/01/2016, pel
qual es va nomenar als membres de la Comissió de Delimitació dels
límits del terme municipal de Lloret de Mar, el qual és del tenor
següent:
“DECRET D’ALCALDIA 151/2016 de data 22/01/2016
REF. EXP.:NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIO DE DELIMITACIO
DEL TERME MUNICIPAL.
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA
Exp. G112016000031 – diversos ssjj 03/16
Vist que per acord Plenari de data 24/03/2005, es va iniciar l’expedient de
delimitació del terme municipal de Lloret de Mar en la part que confronta
amb els termes dels municipis de Tossa de Mar i Vidreres, alhora que es va
nomenar els membres de la Comissió que ha de representar aquest
Ajuntament en les operacions de delimitació.
Atès, que de conformitat a l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial,
assenyala que si durant la tramitació de l’expedient de delimitació es
produeix renovació de consistori, s’ha de nomenar una nova Comissió per
Decret d’Alcaldia amb posterior ratificació pel Plenari.
RESOLC:

PRIMER.- Nomenar com a membres de la Comissió que ha de representar
aquest Ajuntament en les operacions de delimitació amb els diferents
municipis afectats, les persones següents:
-

Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez, Alcalde
Sr. Joan Bernat i Pané, Regidor delegat de l’Àrea de Territori,
Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana
Sr. Lluïsa Baltrons i Molina, Regidora delegada de l’Àrea de Serveis
Centrals
Sr. Rafel Josep Garcia i Jiménez, Secretari General
Sra. Maria Josep Rodríguez Parés, Cap de la Secció d’Informació i
Anàlisi del Territori.

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració
Local, als efectes que siguin procedents.
TERCER.- Ratificar aquesta resolució en la primera sessió que celebri el Ple
Municipal.”
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 8 de febrer de 2016
Lloret de Mar, 5 de febrer de 2016
El secretari general

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:

5.- RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

DEL

Vist l’escrit del Consorci per a la Normalització Lingüística de data
07/01/2016, pel qual ens comuniquen que El Ple del Consorci en data
8 de maig de 2015, va acordar la modificació dels seus Estatuts,
proposada pel Consell d’Administració. Aquesta modificació va ser
aprovada també per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya
i publicada al DOGC núm. 6929 de data 06/08/2015.
Aquesta modificació està motivada pels canvis que suposa l’entrada
en vigor de diverses normatives:
-

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració Local.
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector
públic i altres mesures de reforma administrativa.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.

Tal i com estableix l’article 27 dels Estatuts vigents del CPNL, aquesta
modificació ha de ser ratificada per cadascun dels ens consorciats.
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 la modificació dels Estatuts del Consorci per a la
Normalització Lingüística, aprovada pel Ple del Consorci en sessió
data 8 de maig de 2015 i per Acord del Govern de la Generalitat de
Catalunya, i publicada al DOGC núm. 6929 de data 06/08/2015. La
transcripció literalment diu el següent:
1. S’afegeixen dos apartats a l’article 1, amb el redactat següent:
“5) El Consorci s’adscriu a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el departament competent en matèria de
política lingüística.
6) El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel reglament de règim
interior, per la normativa general reguladora dels consorcis i,
supletòriament, per la normativa aplicable a les entitats de dret públic
de la Generalitat de Catalunya que han d’ajustar la seva activitat a
l’ordenament jurídic privat. La contractació es regeix per la legislació
de contractes del sector públic.”

2. S’afegeix un nou paràgraf a l’article 3, amb el redactat següent:
“El Consorci té les potestats següents: la reglamentària, en relació
amb els serveis que presta; la d’autoorganització; la tributària,
referida a les taxes; la financera; la de programació o planificació; la
d’execució forçosa i la sancionadora, en relació amb els serveis i béns
del Consorci; la de revisió d’ofici dels seus actes i acords i les
necessàries per a la protecció dels béns del Consorci o adscrits per les
entitats consorciades.”
3. Es modifiquen els articles 23, 24, 25, 26 i 27, que resten redactats
de la manera següent:
“Article 23 Règim financer i patrimonial:
1. El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la
normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat per
a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa de desplegament
que pugui dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
2. El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la
normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat per
a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa de
desplegament que dicti la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya.
3. El Consorci aprova cada any un pressupost general d'ingressos i de
despeses, que ha de formar part dels pressupostos de la Generalitat
de Catalunya.
4. El reglament de règim interior del Consorci ha de concretar el
règim econòmic de gestió pressupostària i el control intern, sens
perjudici del control financer a càrrec de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya, que s’ha de dur a terme mitjançant el
procediment d’auditoria d’acord amb la normativa que resulti
d’aplicació.
5. Els comptes anuals del Consorci s’han d’auditar sota la
responsabilitat de la Intervenció de la Generalitat de Catalunya.
6. Els comptes del Consorci s’inclouen en el compte general de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
7. El règim patrimonial aplicable al Consorci és el que estableix la
normativa reguladora del patrimoni de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.”
“Article 24. Règim de personal
1. El Consorci ha de comptar amb el personal necessari per al
compliment de les seves comeses. El seu nombre, categories i
funcions s’han de determinar en la plantilla, la relació de llocs de
treball i altres instruments de gestió i planificació que el Consell
d’Administració aprovi.
2. El personal del Consorci pot ser:

a) Personal funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs
de treball de les administracions que en formen part.
b) Personal laboral contractat pel Consorci, que engloba el personal
contractat en règim laboral amb anterioritat al 31 de desembre de
2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la
normativa vigent.
3. El règim jurídic d’aplicació al personal del Consorci és el que
correspon al personal de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
4. La selecció del personal s’ha de fer mitjançant convocatòria pública
d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, sens
perjudici de les especialitats que resultin d’aplicació al personal
directiu.
5. Les retribucions del personal del Consorci no poden superar, en
cap cas, les establertes per a llocs de treball equivalents a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.”
“Article 25. Separació del Consorci
1. Els membres del Consorci se’n poden separar en qualsevol
moment, sense perjudici de la seva responsabilitat per les obligacions
pendents de compliment. L’exercici del dret de separació s’ha de
notificar per escrit al Ple.
2. Exercit el dret de separació per algun dels ens consorciats, no es
produeix la dissolució del Consorci si almenys dos ens públics
pertanyents a administracions diferents acorden romandre al Consorci
i la seva continuïtat.
3. Quan l'exercici del dret de separació no tingui com a efecte la
dissolució del Consorci s’han d’aplicar les regles següents:
a) Es considera quota de separació que correspon a qui exercita el
seu dret de separació la que li hauria correspost en la liquidació. A
manca de determinació de la quota de liquidació s’han de tenir en
compte tant el percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui
exerceix el dret de separació al fons patrimonial del Consorci com el
finançament concedit cada any. Si el membre del Consorci que
exerceix el seu dret de separació no hagués realitzat aportacions per
no estar-hi obligat, el criteri de repartiment serà la participació
en els ingressos que, si escau, hagi rebut durant el temps que ha
format part del Consorci.
El Consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què s’ha
d’efectuar el pagament de la quota de separació, en cas que aquesta
resulti positiva, així com la forma i condicions del pagament del deute
que correspongui a qui exerceix el dret de separació si la quota és
negativa.
L'efectiva separació del Consorci es produeix una vegada
determinada la quota de separació, en cas que aquesta resulti
positiva, o una vegada s'hagi pagat el deute, si la quota és negativa.
b) Si el Consorci és adscrit a l'administració que ha exercit el dret de
separació, el Ple ha d’acordar a quina de les restants administracions
o entitats o organismes públics vinculats o dependents
d’administracions que hi romanen queda adscrit el Consorci, d’acord
amb la legislació aplicable.”

“Article 26. Modificació dels Estatuts i dissolució del Consorci
1. Correspon al Ple acordar la modificació d’aquests Estatuts i la
dissolució, i s’ha de ratificar pels ens consorciats.
2. Les entitats consorciades poden acordar per majoria de dues
terceres parts del Ple la cessió global d’actius i passius a una altra
entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la
continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci que es
liquida.”
“Article 27. Liquidació del Consorci
1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
2. En el moment d’adoptar l'acord de dissolució, el Ple nomena un
liquidador. En defecte d’acord, el liquidador és el gerent del Consorci.
3. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada
membre del Consorci. La quota de liquidació es calcula d'acord amb la
participació de cadascun dels membres en el saldo resultant del
patrimoni net després de la liquidació. A aquest efecte, es té en
compte el percentatge de les aportacions efectuades per cada
membre del Consorci al seu fons patrimonial i el finançament concedit
cada any. Si algun dels membres del Consorci no ha realitzat
aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment és la
participació en els ingressos que, si escau, hagi rebut durant el temps
que ha format part del Consorci.
4. El Consorci ha d’acordar les condicions del pagament de la quota
de liquidació, si és positiva.”

SEGON.- Notificar el present acord al Consorci per a la Normalització
Lingüística.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 8 de febrer de 2016
Lloret de Mar, 5 de febrer de 2016
El secretari general

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:

6.- APROVAR
LA CREACIÓ DE L’ÒRGAN
MUNICIPAL
DE
PARTICIPACIÓ TERRITORIAL “CONSELL DE BARRIS DE LLORET DE
MAR”, AIXÍ COM LES SEVES NORMES REGULADORES.

Des de la Secció de Participació Ciutadana de l’Ajuntament, es posa
de manifest que, per una banda, cal desenvolupar a partir d’aquest
2016 el projecte dels Pressupostos Participats en els barris i zones de
Lloret de Mar; i per l’altra, la idoneïtat de comptar amb un òrgan de
participació ciutadana, de caire territorial i consultiu, per a tractar
sobre la gestió o planificació de les qüestions relatives al territori.
Atès, que segons el que s’exposa a l’apartat anterior, la figura jurídica
que s’hi ajusta, és la d’un òrgan de participació territorial, el qual
tindria la consideració d’òrgan municipal complementari que formi
part de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, i com a tal es troba
regulat en els articles 62 a 64 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.
Atès, que de l'esmentat article 62 del Decret Legislatiu 2/2003, així
com de l’article 22.2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, es desprèn que és competència del Ple la
creació dels òrgans municipals complementaris.
Atès, allò establert a l’article 131.1 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), en el sentit que
en l’acord de creació dels consells de participació territorial caldrà
establir també la composició, organització i àmbit d’actuació
d’aquests òrgans.
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 la creació del Consell de Barris de Lloret de Mar,
que tindrà la consideració d’òrgan complementari municipal de
participació sectorial.
SEGON.- Aprovar les Normes Reguladores del Consell de Barris de
Lloret de Mar, en les quals es recull en el Capítol I la seva naturalesa
jurídica, àmbit d’actuació, objectius, competències, composició,
òrgans i funcionament, i en el Capítol II la regulació del procés dels

Pressupostos Participats en els barris i zones de Lloret de Mar, en la
forma que consten a l’expedient administratiu.
TERCER.- Notificar el present acord a totes les entitats públiques i
privades que, d’acord amb les normes reguladores aprovades,
conformen el Consell de Barris de Lloret de Mar.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 8 de febrer de 2016
Lloret de Mar, 5 de febrer de 2016
El secretari general

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:

7.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SERVEI DE TAXI DE
LLORET DE MAR.

Vist que el Consell del Taxi, reunit en sessió de data 14/12/2015 va
mostrat la seva conformitat, entre altres, amb la modificació de
determinats l’Ordenança Municipal reguladora del Servei de Taxi de
Lloret de Mar.
Vist que des de la Regidoria de Mobilitat i a proposta de l’Associació
de Taxistes de Lloret de Mar, es considera convenient introduir una
sèrie de modificacions a l’Ordenança Municipal reguladora del Servei
de Taxi de Lloret de Mar, als efectes d’adaptar el seu contingut i
donar compliment, sobretot, a l’eliminació del permís de conducció
BTP, així com la corresponent normativa europea sobre la matèria.
Atès allò establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, així com a l’article 178 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, en relació al
procediment d’aprovació i modificació de les ordenances municipals; i
la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, i les seves modificacions
posteriors.
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 articles 5, 6, 7, 9,
18, 23, 24, 26, 28 i 34 de l’Ordenança Municipal reguladora del
Servei de Taxi de Lloret de Mar, de manera que quedaran redactats
de la següent forma:
Article 5.- Afegir al final del tercer paràgraf: “...i també consultar
l’opinió del col.lectiu de taxistes.”
Article 6.- Suprimir l’inici del paràgraf segon, que diu: “...S’estableix
un temps de carència fins al 1 de juny del 2005, per l’obligatorietat
del taxímetre.”
Article 7.- Suprimir l’apartat e) que diu: ...”Hauran de portar
plaquetes amb el distintiu “SP”.

Article 9.- Afegir al final del primer paràgraf, després de “roda de
recanvi” la frase: “..., similar o alternatiu,...”
Article 18.- Suprimir a l’apartat g) la frase: “…empadronades a la
mateixa població amb dos anys d’antiguitat”.
Article 23.- Suprimir l’actual redacció que diu: “L’Ajuntament podrà
establir la prohibició de fumar en els vehicles autoturismes que
pertanyin al seu terme municipal quan es trobin ocupats per viatgers.
En aquest cas, els conductors hauran de portar a l’interior del vehicle
un rètol indicatiu de la prohibició, en lloc visible per l’usuari.”
Per al text següent:
“S’autoritza la utilització del vehicle de
substitució en els casos previstos a la Llei 18/2003, de 4 de juliol, del
taxi.
S’autoritza, així mateix, als titulars de llicència, a poder
treballar amb altres llicències davant d’avaries mecàniques greus o
accidents.”
Article 24.- Afegir al final de l’apartat c): …”o bé en els períodes de
descans i vacances”.
Article 26.- Donar nova redacció a l’apartat a) que diu: “Estar en
possessió del carnet BTP, i de qualsevol que mes endavant expressi
el Codi de Circulació la seva obligatorietat.”.
Que quedarà redactat de la següent forma: …”a) Estar en possessió
del carnet que el sector exigeix en la legislació vigent en cada
moment, i compliment de qualsevol altra condició que el Codi de
circulació obligui.”
Afegir després de la lletra f) un paràgraf que digui: …”Els certificats
mèdics i els de penals tindran una validesa de 3 anys.”
Article 28.- En la lletra n) es substituirà la frase: “…la parada fora
d’aquesta…” per la següent frase:”…un lloc fora de la parada…”.
Article 34.- Se suprimeix l’apartat b) que diu: “...En el cas de portar
més de quatre places, el preu serà el mateix, en tarifes urbanes e
interurbanes.”, enumerant l’actual apartat c) com a apartat b).
SEGON.- Publicar un anunci de l’aprovació d’aquesta modificació al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària, al
tauler d’anuncis de la Corporació i a la web municipal, i posar a
informació pública l’expedient per un termini de trenta dies, a partir
de la darrera de les esmentades publicacions, a efectes d’audiència
als interessats, i perquè puguin presentar les reclamacions i
suggeriments que considerin adients.

TERCER.- En cas de no presentar-se cap al·legació, l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, i en cas de presentar-se
al·legacions, aquestes es resoldran i es tornarà l’expedient al Ple per
a la seva aprovació definitiva.
QUART.- Una vegada aprovada definitivament, es farà la seva
publicació íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entrarà
en vigor una vegada hagi transcorregut el termini que preveu els
articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 8 de febrer de 2016
Lloret de Mar, 5 de febrer de 2016
El secretari general

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:

8.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL EN LLORET SÍ SE
PUEDE, SOBRE EL TANCAMENT DELS CAPS EN HORARI NOCTURN.

Atès que des del 12 de gener de 2012, des del govern de la
Generalitat s’ordena el tancament dels CAPS d'urgències nocturnes
amb direcció c/ Girona n. 8-10, i de la mateixa manera les farmàcies
del nostre municipi també estan tancades, donat que cap llei empara
que en cas de no haver Caps de guàrdia hagin d’obrir.
Atès, les reiterades vegades que s’ha dit al Sr. Boi Ruiz que s'obrissin
i sempre amb la mateixa resposta de negativitat, sempre dient que
és un canvi de model, atribuint que la ciutadania ha abusat dels
centres públics sanitaris.
En temps de descompte,quan està en funcions, amb el Parlament
inoperant i sense capacitat de control, el conseller Boi Ruiz segueix
prioritzant les polítiques “business friendly” que mercantilitzen la
salut i la sanitat en lloc de vetllar per la salut i la sanitat pel bé comú.
Ja que institucions privades vagin en el mateix paquet “d’ofertes
sanitàries” que institucions sanitàries finançades íntegrament amb
diners públics és mostra del poc respecte del conseller pel que hauria
de ser de totes i tots (i de fet ho és, ja que es financia amb els
nostres impostos). La jugada de Boi Ruiz constitueix, per tant, una
despossessió de béns i serveis públics que en temps de crisi i
austericidi és especialment lamentable.
Assabentats de la necessitat URGENT que tenim al nostre municipi,
amb gairebé 40.000 habitants i 38 urbanitzacions, i un hospital
comarcal a 6 km, en el qual les hores d'espera de mitjana són entre 4
i 6 hores i sense TENIR EN COMPTE les necessitats de la població,
alhora que hi ha persones amb menys recursos que no disposen de
vehicle per desplaçar-se i que han d'agafar un taxi per anar a
l'hospital.
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.- Reobrir les urgències nocturnes com més aviat possible,
tenint en compte que la salut gratuïta és un dret constitucional.

SEGON.- Donar trasllat d’aquesta moció al Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya.

DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 8 de febrer de 2016
Lloret de Mar, 5 de febrer de 2016
El secretari general

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:

9.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSC-PM, MILLOR
i PPC, PER DEMANAR L’ADHESIÓ DE LLORET DE MAR A LA XARXA
MUNDIAL DE LA O.M.S. PER A CIUTATS AMIGABLES AMB LA GENT
GRAN.

A dia d’avui Espanya continua immersa en un procés d’envelliment
accelerat. Mes del 18% de la població està composat per persones de
65 anys o més.
Aquestes persones grans constitueixen un dels col.lectius més
importants per a la nostra societat. Per això, per dinamitzar aquesta
esmentada societat, creiem que és imprescindible en crear un vincle
de participació i implicació d’aquestes persones grans.
Lloret de Mar ha mantingut sempre una gran dedicació amb aquest
sector de la població. El nostre municipi, és un dels més beneficiats
pel turisme de gent gran: les vacances de l’Imserso. Aquest tipus de
turisme ens ajuda a molts lloretencs a mantenir els llocs de treball en
el sector de l’hostaleria i el comerç, en els mesos de baixa ocupació.
Per altra banda, també contem amb el recolzament de moltes
associacions al servei de la gent gran on demostren una extensa i
molt positiva implicació.
Per tot això, creiem necessari anar un pas més enllà i volem, des del
Partit dels Solcialistes de Catalunya, demanar l’adhesió a la Xarxa
Mundial de Ciutats Amigables amb la Gent Gran de l’Organització
Mundial de la Salut.
En 2006, la OMS va reunir a diferents ciutats en un projecte destinat
a elements principals de l’entorn urbà que puguin facilitar un
envelliment actiu i saludable. Donat l’interès aixecat per aquest
programa, la OMS va crear la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables
amb la Gent Gran.
Aquesta xarxa poden suposar un impuls definitiu en aquesta matèria.
Es tracta de poder assolir objectius per al bé comú de la nostra
societat, on els principals benefactors siguin la gent gran nostra, però
a la vegada, una experiència enriquidora per a totes aquelles
persones que hi vulguin participar.
Aquesta xarxa te uns objectius molt marcats: com el de connectar
ciutats i comunitats que comparteixen el compromís d’adaptar-se a

les persones grans, facilitar l’intercanvi d’informació, suport tècnic,
formació, i que les mesures adoptades siguin sostenibles i
econòmiques.
A més, com a membre d’aquesta xarxa, la nostra vila es beneficiaria
de poder-hi connectar, a nivell mundial, amb experts e investigadors
de persones grans. Rebre les últimes notícies i material més recent
sobre projectes, esdeveniments d’aquestes ciutats i comunitats
membres.
Un aspecte molt destacat, molt arrelat a la nostra visió de la
transformació i renovació de Lloret, és que des d’aquesta
organització, Lloret de Mar hi pot participar en debats de pràctiques
òptiques per crear una ciutat adaptada a les persones grans.
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.- Iniciar els tràmits necessaris que determina la OMS, en el
que Lloret de Mar demana l’adhesió a la Xarxa de Ciutats Amigables
amb la Gent Gran.
SEGON.- Un cop s’hagin realitzat els tràmits esmentats en el punt
primer, es traslladi la corresponent informació per part del regidor del
Casal de la Gent Gran, a l’Assemblea i Consell Assessor del Casal de
la Gent Gran.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 8 de febrer de 2016
Lloret de Mar, 5 de febrer de 2016
El secretari general

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:

10.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, PER
AL DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ D’UN PROTOCOL EDUCATIU
CONTRA LA TRANSFOBIA I L’ASSETJAMENT ESCOLAR PER
IDENTITAT DE GÈNERE.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El dia 27 de maig de 2010 es va aprovar al Parlament de Catalunya la
Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i l'adolescència.
El dia 2 d'octubre de 2014 se va aprovar al Parlament de Catalunya la
Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.
El dia 22 de Juliol de 2015 va aprovar al Congrés dels Diputats la Llei
8/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i
l'adolescència. Aquesta llei, al costat de la Convenció sobre els Drets
del Nen de Nacions Unides, reconeix que el menor té dret a que el
seu interès superior sigui valorat i considerat en totes les accions i
decisions que li afectin.
Aquesta última llei exposa a més, que es tingui en compte la
preservació de la identitat, cultura, religió, conviccions, orientació i
identitat sexual, en definitiva, el lliure desenvolupament de la seva
personalitat, dret recollit també en l'article 10 de la Constitució
Espanyola.
Aquestes tres lleis intenten respondre a les necessitats d'un sector
important de la població, i per què la majoria de grups parlamentaris
van arribar a un acord per poder donar solució a les necessitats que,
en gran part, recullen aquestes lleis.
I diem intenten, perquè a data d'avui, tant la Llei 14/2010 com la
11/2014,
ambdues
autonòmiques,
no
tenen
disposicions
reglamentàries per poder fer-les efectives.
Mentrestant hem d'assistir, lamentablement, a greus episodis
d'assetjament escolar com el d'Alan, menor transsexual que després
de l'assetjament continuat patit en diversos centres educatius on va
estudiar, va acabar suïcidant-se a Rubí el passat 24 de desembre.
És per això, per la voluntat d'accelerar la implementació de solucions

davant aquests casos, que vam presentar l'esborrany d'un protocol
que intenta facilitar la tasca que, en aquest sentit, considerem que ha
de realitzar tant el Departament d'Educació municipal com la
Conselleria d'Ensenyament . Un protocol que volem deixar obert a
entitats, centres educatius, AMPA, partits polítics i la població en
general.
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.- Instar a la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya a que desenvolupi un protocol específic en l'àmbit educatiu
sobre l'assetjament escolar per orientació sexual o identitat de
gènere.
SEGON.- Instar la Generalitat de Catalunya a que desenvolupi
reglamentàriament les lleis 14/2010 i 11/2014 aprovades al
Parlament de Catalunya, i que destini en el següent exercici
pressupostari una partida amb recursos suficients perquè puguin
desenvolupar-se de manera efectiva.
TERCER.- Que es presenti al Consell Municipal d'Educació la proposta
de protocol que els oferim per a ser treballada, esmenada i enriquida
perquè el tingui en compte el Departament d'Educació de
l'Ajuntament de Lloret de Mar i poder implantar-lo amb la major
promptitud possible al nostre municipi.
QUART Comunicar els presents acords al Consell Escolar Municipal, a
la Generalitat de Catalunya i l'Observatori Contra l'Homofòbia.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 8 de febrer de 2016
Lloret de Mar, 5 de febrer de 2016
El secretari general

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:

11.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL MILLOR, PER UN
PLA D’ACTUACIÓ I SEGUIMENT PER A LES INCIDÈNCIES O
DEFECTES DELS ESPAIS PÚBLICS.

Lloret de Mar com a municipi turístic i com a població, viu de la seva
imatge englobada en un entorn urbà i paisatgístic. En l’actualitat és
més que evident la degradació i deixadesa a nivell urbà de la via
pública, un fet més que perjudicial per l’esmentada imatge de la
població.
Estem convençuts que el mecanisme de comunicació d’un desperfecte
o incidència que els ciutadans detecten en el dia a dia per registre
físic d’entrada a l’Ajuntament, és un procediment insuficient.
Així ens ho fan saber els mateixos ciutadans que ens comuniquen
múltiples deficiències perquè siguem nosaltres mateixos qui ho
traslladem directament al departament corresponent. Entre les
incidències o punts negres detectats, destaquem problemes de
pavimentació (clots, trencaments o desperfectes a la vorera, voral,
calçada), parcs i jardins (arbres trencats, escocells sense arbres,
zones verdes deteriorades o malmeses, etc.) o l’enllumenat
(irregularitats de qualsevol tipus que fan referència a fanals trencats
o amb llums foses). Tot això sense oblidar-nos del deteriorament que
pateix el mobiliari urbà situat a diferents indrets del municipi.
Des del grup municipal del MILLOR, considerem que qualsevol
incidència important entrada per registre vinculada a problemes de la
via pública, ha de tenir una resposta eficient com a màxim en un
termini de 21 dies i les incidències menors, solucionades en menys de
72 hores.
Així mateix, creiem que cal millorar els instruments per donar sortida
a les múltiples incidències que es detecten cada dia a la via pública.
Per això creiem que una eina que facilitaria aquesta tasca de
comunicació d’incidències, seria un sistema telemàtic de comunicació
que, en línia de l’objectiu ja declarat per aquesta corporació d’apostar
per l’administració electrònica i les noves tecnologies com a element
de participació i col.locació ciutadana, cal facilitar als lloretencs
perquè utilitzin un canal immediat i efectiu per traslladar aquelles
situacions que precisin d’una actuació per part de l’Ajuntament. De
fet, són molts els municipis que avalen l’èxit d’aquesta mesura com
ara Santa Coloma de Farners, Palamós, Riudellots de la Selva,

Vilassar de Mar, Badalona, Premià, Olesa de Montserrat, Granollers,
Òdena, Eivissa, Sagunt o Vinaròs.
El deteriorament de la via pública pel seu ús, les situacions
accidentals o els actes de vandalisme, crea la necessitat de realitzar
tasques de manteniment i millora d’iniciativa pròpia per part dels
serveis municipals i la necessitat de dotar d’una eina telemàtica a
l’abast de la ciutadania com a usuaris finals de donar compte de
qualsevol incidència.
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.- Que qualsevol incidència important entrada per registre ha
de tenir una resposta eficient com a màxim en un termini de 21 dies i
les incidències menors, solucionades en menys de 72 hores des el
moment del seu coneixement i en ordre de prioritat en la seguretat
dels ciutadans.
SEGON.- Implantar aplicacions telemàtiques necessàries per posar en
funcionament un servei d’avisos ciutadans (fotodenúncia) que
permeti la comunicació a través d’aplicacions de les incidències
detectades a la via pública que precisin d’actuació per part dels
serveis operatius existents (desperfectes, avaries, situacions
d’eventual perill...) enviant un text, una imatge i la ubicació
directament, informant al ciutadà del seguiment de la incidència fins
a la seva resolució.
TERCER.- Realitzar una campanya informativa a través dels mitjans
locals de la posada en funcionament del servei.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 8 de febrer de 2016
Lloret de Mar, 5 de febrer de 2016
El secretari general

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:

12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL EN LLORET SÍ SE
PUEDE, SOBRE L’ESTAT DE LA CORPORACIÓ DE SALUT DEL
MARESME I LA SELVA, I LES MESURES A PRENDRE.

És ja sabut i infinitament demandat la reobertura dels CAPS de Lloret
i la mala situació de l'Hospital Comarcal de la Selva davant les
múltiples demandes per part d'aquest grup municipal i d'altres, fins i
tot de l'Ajuntament de Lloret, i la manca de respostes clares, ens
veiem en la situació de denunciar la manca de transparència i mala
gestió per part de la Corporació de Salut del Maresme la Selva i al
capdavant d'ella la senyora Núria Constans, gerent d'aquesta entitat.
Quan parlem de manca de transparència, ens referim a l'opacitat en
els sous d'ella com a gerent i dels seus càrrecs de confiança, trobem
que és d'una flagrant indecència que només sapiguem d'oïda del seu
sou astronòmic en comparació amb els professionals.
El sou dels professionals que dia a dia en situació de manca extrema
s'ha vist retallat contínuament en aquests últims anys, aquesta
precarietat i aquesta mancança afecta directament la població, la
precarietat laboral i sobrecàrrega que pateixen els professionals
podria portar a cometre errors, i la responsabilitat és de la gerència
del Consorci, ja que és la principal responsable de l'augment de
càrrega de treball dels treballadors de l'Hospital.
Quan parlem de falta de transparència també ens referim a l'opacitat
en els contractes d'explotació externa que només són adjudicats a
una mateixa empresa i/o les seves filials, en aquest cas SERHS,
empresa que és de propietat de l'antic president de la Corporació Sr.
Ramon Bagó.
Així mateix, tampoc queda clar on van els ingressos provinents dels
pagaments realitzats per pacients de nacionalitat estrangera que es
troben de vacances en aquesta població.
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.- Que es fan públics els sous de la gerent i dels càrrecs que
gestionen la Corporació.

2.- Que es facin públics els contractes d'explotació externa i les
condicions amb l'empresa SERHS.
3.- Claredat en els ingressos provinents dels pacients turistes que
estan de vacances al nostre municipi.
4.- Revertir la situació de precarietat que s'està vivint a l'Hospital
Comarcal (25 anys amb els mateix matalassos i llits, augmentar el
nombre de professionals en urgències complint amb les ràtios
necessaris per a un volum de població com és el nostre).
5.- Explicació de suposades clíniques odontològiques que estan fent
tasques privades en els CAPS Municipals.
6.- En cas que no s'aclareixin els punts anteriors i comprovada la
mala gestió per part de la gerència de la Corporació, sol·licitem que
presenti la seva dimissió la gerent Sra. Constans.
7.- Per tot això demanem al nostre Excel·lentíssim alcalde Sr. Jaume
Dulsat que, com a membre del Consell Rector, faci ús del seu càrrec i
porti a terme totes les demandes que presentem en aquesta moció.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent
Comissió
Informativa
per
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió
de data 8 de febrer de 2016
Lloret de Mar, 5 de febrer de 2016
El secretari general

