PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
4.- APROVACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE LLORET DE MAR
EN ELS ARTS. 198 I 231 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA I PLÀNOLS
F6D, F6B, G6C, G6A I G6D – EN L’ÀMBIT DE SERRA BRAVA.
FETS
1.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 21
de novembre de 2013, acordà:
“-1 Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla d’ordenació
urbanística en els articles 198 i 231 i plànols d’ordenació F6d, F6b, G6c, G6a,
G6d en l’àmbit de Serra Brava de Lloret de Mar, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament de Lloret de Mar, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent
executivitat a la presentació d’un text refós que es presentarà per duplicat,
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i
diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:
1.1 Pel que fa a la proposta:
Pel que fa a la localització del sistema d’espais lliures públics, cas que en el PMU
se’n proposi una de diferent a la del POUM, caldrà justificar-ho adequadament,
en el sentit de garantir el manteniment dels aspectes quantitatius i qualitatius.
Caldrà garantir el manteniment de la franja de 25 m de protecció contra
incendis en les peces perimetrals del sector que es qualifiquen com a zona
d’habitatges unifamiliars i que actualment estan qualificades com a sistema
d’espais lliures públics.
Cadascun dels dos àmbits resultants de la Modificació, PMU 3 Serra Brava Nord
i PAU 8 Serra Brava Sud, hauran de continuar garantir l’equilibri de beneficis i
càrregues.
- Respecte a les modificacions normatives observades: A l’article 198 s’haurà de
justificar la supressió de les condicions en la regulació de piscines descobertes i
als aparcaments soterranis, tenint en compte que la seva concreció es pot
definir en el marc del PMU, i, respecte als articles 198 i 231, cal tenir en compte
que, d’acord amb les determinacions de la Disposició Final Quarta del TRLUC, la
duració màxima de les entitats urbanístiques col·laboradores és de 5 anys a
partir de la recepció, total o parcial, de les obres d’urbanització.
1.2 En referència a la documentació, s’haurà d’incorporar la modificació a totes
les parts del POUM que en resultin afectades: fitxes normatives i plànols
d’”Estructura general orgànica del territori. Règim jurídic del sòl. Sectors de
planejament” i memòria, si escau. Així mateix, s’haurà de corregir l’errada
gràfica esmentada, de manera que la denominació dels terrenys que formen
part de Serra Brava Sud sigui SBS.
1.3 En relació amb els informes, caldrà sol·licitar informe a l’Àrea de Medi
Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural i a l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar, sis ‘escau, les seves

prescripcions.
-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.”

2.- En data 28 de març de 2014, l’Àrea de Medi Natural del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
va emetre informe el qual concloïa que atès que s’havien trobat
discordances entre la delimitació cartogràfica de la memòria presentada
i la delimitació gràfica d’aquest Departament, de tal manera que hi havia
sectors objecte de la modificació urbanística que semblava que es
trobaven dins l’espai natural, calia acreditar que la delimitació de la
modificació del POUM proposada s’ajustava a la delimitació cartogràfica i
descriptiva de l’espai natural a fi i efecte de que no hi hagués parcel·les
objecte de canvis urbanístics dins de l’espai natural. A més, es
recordava que, en haver-hi habitatges envoltats de massa forestal, i
altre que se’n poden construir de nous en virtut d’aquesta modificació
urbanística, però que han d’estar forçosament fora de l’espai natural, cal
donar compliment de les prescripcions d’autoprotecció respecte els
incendis, com és la creació manteniment de les franges de prevenció.
En data 30 d’octubre de 2014, l’Agència Catalana de l’Aigua emet
informe favorable amb una condició particular
En data 2 de març de 2016, la Direcció General d’Aviació Civil del
Ministerio de Fomento emet informe favorable en relació a les servituds
aeronàutiques.
En data 29 de març de 2016, l’Àrea de Medi Natural del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural emet una
addenda a l’informe anteriorment emès en data 28 de març de 2014 el
qual conclou que s’ha exclòs l’àmbit urbanitzable de la delimitació
cartogràfica i s’annexa un format digital de la delimitació correcta.
3.- En data 29 d’abril de 2016, els Serveis Tècnics Municipals redacten
el text refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Lloret de Mar en els arts. 198 i 231 de la normativa
urbanística i plànols F6d, F6b, G6c, G6a i G6d – en l’àmbit de Serra
Brava, en compliment de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona de data 21 de novembre de 2013, que incorpora els
condicionants dels informes sectorials emesos i esmena d’ofici un error
gràfic detectat en els plànols E:1/1000, tal com queda degudament
justificat en l’apartat 4.F d’aquest text refós.
FONAMENTS

DE

DRET

I.- S’apliquen a aquest expedient els arts. 96 i 97 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei

d’Urbanisme que incorpora les modificacions de la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, així com els arts. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
II.- En tractar-se d’una modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM), d’acord amb l’art. 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, l’òrgan competent per a acordar
l’aprovació d’aquest text refós és el Ple de l’Ajuntament, essent el
quòrum per a l’adopció de l’acord el de majoria absoluta.
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:
Primer.- Aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en els arts.
198 i 231 de la normativa urbanística i plànols F6d, F6b, G6c, G6a i G6d
– en l’àmbit de Serra Brava, d’iniciativa municipal i que ha estat
encarregada la seva redacció als Serveis Tècnics Municipals, en
compliment de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
de data 21 de novembre de 2013, que incorpora els condicionants dels
informes sectorials emesos i esmena d’ofici un error gràfic detectat en
els plànols E:1/1000.
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.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data 30
de maig de 2016
Lloret de Mar, 26 de maig de 2016
El secretari general

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
5.- APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE
(PAES).
FETS:
El 4 de març de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar va aprovar
l’adhesió al Pacte d’alcaldes, iniciativa de la Comissió Europea que
impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local.
Els resultats directes que obtenen els signants del Pacte són:
-

-

El fet de disposar d’una eina programàtica que permeti establir la
política energètica a seguir fins al 2020. Aquesta eina ha de
permetre establir les bases d’aquelles accions i mesures tècniques
i econòmiques que caldrà desenvolupar per part del municipi.
Mitjans financers i suport polític en àmbit de la Unió Europea, a
través de mecanismes financers concrets per ajudar els signants
del Pacte a complir els seus compromisos.
Visibilitat pública, atès que la Comissió Europea s’ha compromès a
donar suport a les autoritats locals que participen en el Pacte a
través de celebracions conjuntes amb altres territoris, etc.

L’adhesió a aquesta iniciativa implica, entre d’altres compromisos, la
redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), punt de
partida per dur a terme les accions d'estalvi d'energia i energies
renovables que permetran a Lloret de Mar reduir en més d’un 20% les
emissions a l’atmosfera de CO2 l'any 2020.
Per Decret d’alcaldia de 21/02/2014 es va aprovar, per raons d’urgència,
la redacció del PAES i aquesta resolució va ser ratificada per acord de
Ple en sessió de data 17/03/2014.
Atès que el document que es va portar a aprovació en data 17/03/2014
es tractava d’un esborrany, i que per part dels Serveis Tècnics de
Municipals i la consultoria La Vola s’ha procedit a finalitzar la redacció
del PAES.
La metodologia emprada per redactar el PAES ha estat l’elaborada per la
Diputació de Girona i el CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi
Ambient de les comarques gironines), a partir de la metodologia

publicada per l’Oficina del Pacte d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible.
D’acord amb aquesta, el PAES ha de ser aprovat pel Ple de la corporació.
FONAMENTS DE DRET:
I.- S’apliquen els arts. 52 i 114 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
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:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
(PAES) de Lloret de Mar, que resulta integrat pels següents documents:
-

Inventari de referència d’emissions de Lloret de Mar
Pla d’acció
Pla de participació i comunicació
Pla de seguiment
Proposta de pla d’inversions

SEGON.- Sotmetre el Pla a informació pública pel termini de trenta dies
amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la
província de Girona, al tauler d'anuncis de la Corporació i a la web
municipal.
TERCER.- Demanar informe a la Diputació de Girona en el marc de les
seves competències.
QUART.- En el supòsit de no presentar-se al·legacions o reclamacions,
l’acord d’aprovació inicial del Pla esdevindrà definitiu.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona i al CILMA
(Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques
gironines).
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data 30
de maig de 2016
Lloret de Mar, 26 de maig de 2016
El secretari general

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
6.- RECUPERACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DEL CAMÍ DE RONDA, EN EL SEU
TRAM ENTRE LA PLATJA DE CANYELLES I CALA MORISCA, I LA PART
PÚBLICA DEL GR92-11, AL SEU PAS PEL TURÓ DE MORISCA I FINCA
DE CAN JUNCADELLA.
Vist que mitjançant Decret d’Alcadia núm. 734 de data 13/04/2016, es
va acordar requerir a la societat FLINDER DATA SLU, per tal que en el
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva
recepció, adoptés les mesures escaients per tornar els camins a la
situació prèvia a la signatura del Conveni, instant a la mercantil per tal
de deixar lliures per a la seva utilització pública, el camí de ronda
en el seu tram entre la Platja de Canyelles i Cala Morisca, i la
part pública del GR92-11, amb advertiment d’execució subsidiària el
proper dia 9 de maig a les 11:00 hs.
Vist que dins d’aquest mateix termini es va atorgar d’audiència prèvia a
l’interessat d’acord amb allò previst a l’article 84 de la Llei 30/1992
(LRJPAC), per a presentar les al·legacions que estimessin convenients,
en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva
notificació.
Vist que la societat FLINDER DATA SLU, va presentar escrit
d’al·legacions al Decret d’Alcaldia a dalt esmentat en data 26/04/2016.
Vist que en data 5/05/2016, es va dictar el Decret d’Alcaldia 959/2016
de suspensió de l’execució subsidiària prevista pel dia 9 de maig a les
11:00hs, a l’espera de la resolució de les al·legacions presentades.
Vist que en data 17/05/2016 els Serveis Jurídics Municipals van emetre
Informe que proposava la desestimació de les al·legacions presentades a
excepció de l’apartat relatiu a la pretesa manca de competència de
l’Alcalde als efectes d’acordar la recuperació d’ofici, recomanant, per a
més seguretat jurídica, que l’acord final de recuperació del bé fos dictat
pel Ple municipal.
Vist l’Informe emès pels Serveis Tècnics de Medi Ambient en data
18/05/2016 que es reafirmava en la usurpació duta a terme en el tram
del camí de ronda, de titularitat pública, impediment el pas de
transeünts.

Vist que, en base als esmentats informes, en data 19/05/2016 es va
dictar el Decret d’Alcaldia núm. 1110/2016 que va acordar desestimar
les al·legacions presentades a excepció de l’al·legació relativa a l’òrgan
competent per a acordar finalment la recuperació d’ofici d’aquest tram
de camí, en el sentit que hauria de ser el Ple municipal qui adoptés
l’acord final de requerir a la propietat per a cessar en aquesta usurpació
i, deixant lliure per a la seva utilització pública, el tram de camí públic,
deixant sense efecte l’ordre continguda al Decret d’Alcaldia 734 de data
13/04/2016.
Atès que, des d’aquest Ajuntament s’han dut a terme totes les
actuacions necessàries als efectes de recuperar l’ús públic d’aquest tram
de camí, havent donat audiència a l’interessat i sense que aquest hagi
acreditat cap títol legitimador de la seva possessió, i havent estat
rebatudes les seves al·legacions a l’Informe jurídic i a l’Informe tècnic a
dalt esmentats.
Vist l’Informe emès pel Secretari municipal en data 20/05/2016 en el
sentit que l’Ajuntament gaudeix de la potestat de recuperació d’ofici dels
seus béns, d’acord amb allò que disposen els articles 70-73 del Real
Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament estatal
de Béns dels Ens Locals, així com els articles 147 a 151 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals de Catalunya.
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 el Decret d’Alcaldia número 1110/2016 de data
19/05/2016 desestimant les al·legacions presentades, a excepció de
l’al·legació relativa a l’òrgan competent per acordar la recuperació
d’ofici.
SEGON.- DISPOSAR la recuperació d’ofici del camí de ronda en el seu
tram entre la platja de Canyelles i cala Morisca, i la part pública del
GR92-11.
TERCER.- ORDENAR a la societat FLINDER DATA SLU que, en el termini
màxim de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà que li sigui
notificat aquest acord, cessi en la seva actuació d’usurpació i deixi lliure
per a la seva utilització pública, el camí de ronda en el seu tram entre la
platja de Canyelles i cala Morisca, i la part pública del GR92-11.
QUART.- DISPOSAR que, en cas de no donar compliment a l’ordre
continguda al paràgraf precedent, es procedeixi per part dels serveis

municipals a la recuperació de la possessió de l’immoble, utilitzant els
mitjans d’execució forçosa legalment procedents, i sol·licitant si és
precís l’auxili de la força pública i, si s’escau, l’autorització judicial
prevista a l’article 8.6 de la Llei 29/1998 de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’interessat, juntament amb
còpia de l’Informe de Secretaria a dalt esmenat.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data 30
de maig de 2016
Lloret de Mar, 26 de maig de 2016
El secretari general

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE
LLORET DE MAR; i APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE LLORET DE MAR.

Vist l’informe emès en data 18/05/2016 pels Serveis Tècnics Municipals,
del que es desprèn que, d’acord amb allò que disposa l’art. 9 de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica,
els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica, d’acord
amb els criteris que fixa el Decret 245/2005, de 8 de novembre,
modificat pel Decret 176/2009.
Vist que, tal i com es posa de manifest en aquest informe, l’elaboració
del mapa acústic i els seus annexos, així com l’Ordenança Reguladora
del Soroll i les Vibracions, han estat realitzats amb la col.laboració
científica i tècnica de la Universitat de Girona per mitjà del Grup de
Recerca en Enginyeria de Fluids Energia i Medi Ambient (GREFEMA),
recollint les singularitats i les característiques pròpies d’un municipi
turístic, com és el municipi de Lloret de Mar.
Vist que es considera adient i necessari, que el municipi de Lloret de Mar
disposi del seu mapa acústic degudament aprovat, així com la seva
ordenança municipal de soroll, per garantir una correcta regulació en
matèria de contaminació acústica.
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.
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 el MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA de
Lloret de Mar amb els seus documents adjunts (Mapa de capacitat
acústica; Memòria del Mapa de capacitat acústica de Lloret de Mar; i Pla
específic a la zona acústica en règim especial de l’àrea de l’Av. Just
Marlés).

SEGON.- Aprovar inicialment l’ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I
LES VIBRACIONS de Lloret de Mar.
TERCER.- Publicar un anunci de l’aprovació inicial 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 hàbils, 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.
QUART.- En cas de no presentar-se cap al·legació, el Mapa i l’Ordenança
quedaran automàticament aprovats amb caràcter definitiu. En cas de
presentar-se al·legacions, aquestes es resoldran i es tornarà l’expedient
al Ple per a la seva aprovació definitiva.
CINQUÈ.- Una vegada aprovats 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 sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data 30
de maig de 2016
Lloret de Mar, 26 de maig de 2016
El secretari general

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
8.- MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA i EN LLORET SI SE PUEDE, PER
TAL DE REPROVAR L’ACTUACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE LA CORPORACIÓ
DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA, REFERENT A LA CONTRACTACIÓ
DE CADIRES ABATIBLES PER A L’HOSPITAL COMARCAL DE BLANES.
El març de l'any 2012 la direcció de la Corporació de Salut del Maresme i
La Selva(CSMS) inicia un nou servei consistent en la instal·lació de
cadires que es poden abatre, previ pagament d'una quantitat
determinada de diners depenent de l'abonament, per a ús dels
acompanyants dels malalts. Aquestes cadires eren en dipòsit i no li
costava cap quantitat de diners a la Corporació: l'empresa a canvi es
quedava amb la recaptació.
El juliol de 2015 la direcció de la Corporació treu a licitació la instal·lació
de 71 cadires abatibles de copagament, per un valor de 31.694,40€,
més el 21% d'iva corresponents al seu lloguer durant 5 anys i amb opció
de compra quan passin aquests 5 anys per un valor de 35.500€, més el
21% d'iva, fent un total de 81.305,22€ amb iva.
Les condicions primeres, que la Corporació no desemborsava ni un euro
per la instal·lació d'aquestes cadires, han canviat radicalment, sent la
Corporació la que paga a l'empresa propietària de les cadires abatibles.
Quan contínuament des de la Corporació s'addueix que no existeixen
recursos econòmics per mantenir els serveis sanitaris o l'obertura de les
urgències nocturnes en un dels CAPs de Lloret, es destinen, en un inici
38.350,24€ al lloguer per 5 anys de les esmentades cadires.
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:
1r.- Manifestar el desacord amb el concurs i posterior adjudicació per
dotar l'hospital comarcal de Blanes de 71 cadires abatibles per un valor
de 81.305,22€.
2n.- Demanar la dimissió del President i la Gerent de la CSMS, el Sr.
Fernández i la Sra. Constans respectivament.

3r.- Traslladar aquests acords al Consell Rector de la CSMS, a la
Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i al Comitè
d'Empresa de l'hospital Comarcal de Blanes.

DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data 30
de maig de 2016
Lloret de Mar, 26 de maig de 2016
El secretari general

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
9.- MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA, PER SOL.LICITAR QUE LLORET DE
MAR SIGUI CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA.
La Capital de la Cultura Catalana s'adreça a tot el domini lingüístic i cultural
català. Té com a objectius els de contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el prestigi
social de la llengua i cultura catalanes, incrementar la cohesió cultural dels
territoris de llengua i cultura catalanes i, finalment, promocionar i projectar el
municipi designat com a Capital de la Cultura Catalana, tant a l'interior com a
l'exterior.
Les capitals culturals varen néixer a Europa. Atenes (Grècia), el 1985, fou
designada com a Capital Europea de la Cultura, primera capitalitat cultural de la
història. Amb el pas dels anys, diversos països i zones del món han creat les
seves pròpies capitals culturals.
L'Organització Capital de la Cultura Catalana, entitat independent de la societat
civil creada el 1998, es qui ha implantat i desenvolupa la capitalitat de la
cultura catalana en l'àmbit lingüístic i cultural català, que inclou quatre estats
europeus.
El Parlament de Catalunya va donar suport, per unanimitat de tots els grups
parlamentaris, en data 25 de març de 2004, a la Capital de la Cultura Catalana.
D'altra banda, l'organització Capital de la Cultura Catalana desenvolupa també
campanyes de promoció cultural, amb la voluntat d’ajudar a donar a conèixer el
patrimoni cultural ubicat en l’àmbit lingüístic català. Una de les característiques
d’aquestes campanyes és que sempre són de participació ciutadana.
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:
1r.- Presentar a la vila de Lloret de Mar com a candidata a capital de la cultura
catalana de l'edició de l'any 2020, a l'Organització Capital de la Cultura
Catalana.
2n.- Iniciar com més aviat millor els tràmits oportuns per fer efectiva aquesta
sol·licitud.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data 30
de maig de 2016
Lloret de Mar, 26 de maig de 2016
El secretari general

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
10.- MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA, EN LLORET SI SE PUEDE i NO
ADSCRIT, DEMANANT QUE L’AJUNTAMENT NO TREBALLI AMB
EMPRESES QUE TINGUIN DEUTES AMB ELS TREBALLADORS.
En els últims anys hi ha hagut empreses locals que no han fet front al
pagament de proveïdors i a les nòmines dels treballadors i treballadores, amb el
consegüent perjudici que això genera.
L'abonament dels salaris és fonamental, no només per a qui el rep, sinó també
per no trencar la cadena de l'economia: el consum als comerços locals es
realitza, primordialment, per part dels assalariats. En trencar-se la cadena de
salari-consum, altres llocs de treball tenen el perill de desaparèixer en alentir-se
el procés econòmic.
L'Ajuntament de Lloret i els seus organismes autònoms tenen una capacitat
econòmica elevada, que es tradueix en la firma de contractes amb diferents
empreses del municipi. Els pressupostos municipals són una eina que pot servir
per dinamitzar l'economia local, adjudicant projectes, serveis o altres
prestacions amb empreses, però també és cert que des de l'administració local
s'ha de vetllar perquè les condicions laborals dels treballadors de les empreses
prestadores de serveis a aquest Ayuntament siguin les correctes, i començant
per estar al dia en les seves obligacions salarials amb els seus empleats.
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:
1r.- Que l’Ajuntament de Lloret de Mar i els seus organismes depenents, no
portin a terme cap contracte menor amb empreses que no estiguin al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, ni amb les que
s’acrediti de forma fefaent que les mateixes no es troben al dia en el pagament
dels salaris i/o indemnitzacions dels seus treballadors, durant el temps que
aquesta situació es produeixi.
2n.- Transmetre aquest acord al Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, a les
seccions locals d'UGT i CC.OO. i a la Taula Empresarial de Lloret de Mar.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data 30
de maig de 2016
Lloret de Mar, 26 de maig de 2016
El secretari general

