
 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A 
L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2018-2020 
DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 
 

Aquesta Alcaldia-Presidència dóna compte al Ple de la Corporació del 
Decret d’alcaldia de 24 de febrer de 2017 relatiu a l’aprovació del Pla 
Pressupostari a mg termini 2018-2020 de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar, que és el següent: 

 
“Una vegada elaborat el Pla Pressupostari a mig termini 2018-2020 
de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 

RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla Pressupostari a mig termini 2018-2020 de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
SEGON.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament i al Ministeri d’Hisenda 
i Funció Pública del Pla Pressupostari a mig termini 2018-2020 de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Així ho mana i signa, l’alcalde Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez i jo, 
Secretari, Sr. Rafel José Garcia Jiménez, en dono fe” 

 
 

DILIGENCIA.-  
Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per 
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió 
de data 27 de març de 2017. 
 
Lloret de Mar, 23 de març de 2017  
 
El secretari general 

 
 
  



 

 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
5.- PROPOSTA DE CONCERTACIÓ D’OPERACIONS DE TRESORERIA 
AMB CAIXA D’ESTALVI I PENSIONS DE BARCELONA, LA CAIXA  I 
BANCO DE SANTANDER, S.A. 

 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració de la Comissió 
informativa de les Àrees d’Economia i Empresa, i de Serveis Centrals, 
pel seu estudi i dictamen la següent proposta:   

 
Atesa la conveniència de procedir a concertar operacions de tresoreria 
per un import de 4.000.000,00 € per atendre les necessitats 
transitòries de tresoreria que es puguin produir en el pressupost de la 
Corporació, s’ha sol·licitat oferta a CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA (LA CAIXA), BANCO DE SANTANDER, S.A., BANCO 
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BBVA, S.A. i BANC DE SABADELL, S.A. 
 
Atès que s’han rebut ofertes de CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA (LA CAIXA) i BANCO DE SANTANDER, S.A.  

 
Estudiades  les ofertes presentades es considera que resulten adients 
als interessos municipals. 
 
Atès l’informe emès al respecte pels serveis de la intervenció 
municipal en el sentit que aquest tipus d’operacions estan previstes 
en la legislació vigent, i que  la seva aprovació és competència del Ple 
atès que el seu import supera el 15 % dels ingressos liquidats per 
operacions corrents de l’últim exercici liquidat. 

 
Atès que existeix dotació suficient en el pressupost de 2017 per a fer 
front a les despeses que se’n puguin derivar, no existeix objecció legal 
per procedir a la formalització de les esmentades operacions. 
 
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.- Procedir amb CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA (LA CAIXA) a la formalització d’una operació de 
tresoreria amb les següents condicions financeres: 

 
Import 2.000.000,00€ 
Interès Euríbor trimestral + 0,44%  
Termini 12 mesos 



 

Comissió obertura 0,00 % 
Comissió d’estudi 0,00 % 
Comissió  no disp. 0,025 %  

 
SEGON.- Procedir amb BANCO DE SANTANDER, S.A.  a la 
formalització d’una operació de tresoreria amb les següents 
condicions financeres: 

 
Import 2.000.000,00€ 
Interès fix 0,18% 
Termini 12 mesos 
Comissió obertura 0,00 % 
Comissió d’estudi 0,00 % 
Comissió  no disp. 0,025 %  

 
TERCER.- Facultar àmpliament al Senyor Alcalde – President   Jaume 
Dulsat i Rodríguez, amb poder tan ampli com a dret sigui precís, 
perquè en nom i representació d’aquest Ajuntament signi els 
documents públics i privats que siguin necessaris per a la 
formalització de les esmentades operacions de tresoreria. 

 
 

DILIGENCIA.-  
Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per 
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió 
de data 27 de març de 2017. 
 
Lloret de Mar, 23 de març de 2017  
 
El secretari general 

 
  



 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
6.- SOL.LICITUD AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES (MINHAP) DEL 100 PER CENT DE LA TAXA DE 
REPOSICIÓ DE LES PLACES D’AGENT  VACANTS DE LA POLICIA 
LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
 

Atès l’article 20.Uno.2.C) de la Llei 48/2015, de 29 d’ octubre de 
2016, de pressupostos generals d’estat, prorrogat pel 2017, que 
estableix que la taxa de reposició es fixarà fins a un màxim del 100 
per cent al personal de la policia local de les administracions locals, 
sempre i quan compleixin o no superin els límits que fixa la legislació 
reguladora d’ Hisendes Locals o en el seu cas, les Lleis de 
Pressupostos Generals de l’ Estat, en matèria d’ autorització d’ 
operacions d’endeutament.  
 
Així mateix hauran de complir amb el principi d’estabilitat al que es 
refereix a l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera tant en la 
liquidació del pressupost de l’exercici immediatament anterior com en 
el pressupost vigent. En relació amb aquest últim, l’Entitat haurà 
d’adoptar un Acord de Ple o òrgan competent en el que es sol·liciti la 
reposició de les places vacants i en el que es posi de manifest que 
aplicant aquesta mesura no es posa en risc el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària.  
 
Vist l’informe emès pel Inspector Cap de la Policia Local de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar en el qual manifesta la necessitat i 
urgència de tenir la plantilla d’efectius d’agents en la seva totalitat 
per tal de fer front a les singularitats d’un municipi turístic com és el 
cas de Lloret de Mar. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Organització i Recursos humans de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, en el qual s’informa que tant en la 
plantilla, com en la relació de llocs de treball, així com a l’oferta 
pública d’ocupació per a l’exercici 2016 figuren tres places vacants 
d’agent de la policia local que corresponen a tres jubilacions 
produïdes durant l’exercici 2015, que no es van cobrir i així mateix, 
en el decurs entre l’aprovació de la plantilla i oferta Pública 
d’Ocupació per l’any 2017 s’ha produït una nova vacant d’agent per 
falliment del titular de la plaça i finalment que, també existeix vacant 
de caporal  de la policia local provinent de la plantilla i oferta pública 
de l’any 2015. 
 
 



 

Vist, tanmateix, l’informe emès per l’Interventor de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar, en el qual s’informa que,  
 

a). En la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, l’Ajuntament de 
Lloret de Mar compleix els requisits en matèria d’endeutament. Els 
indicadors del nivell de solvència estan dins els límits legalment 
establerts. 
 
b). En la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, l’Ajuntament 
de Lloret de Mar ha assolit el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa, tal i 
com exigia el Pla econòmic Financer (PEF) aprovat. 
 
c). En el pressupost per a l’exercici 2017 es compleix els objectius 
d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera amb 
l’observança dels requeriments previstos en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat Financera 
(LOEPSF). 
 
d). En el pressupost  per a l’exercici 2017, existeix consignació 
pressupostària corresponent  a quatre  places d’agent de la Policia 
Local i una de Caporal que estan vacants, amb compliment de 
l’objectiu de l’estabilitat pressupostària. 

 
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.- Sol·licitar la reposició de les places vacants d’agent i Caporal 
de la Policia Local al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
prèviament a l’aprovació de la convocatòria de les places, d’acord al 
que disposa l’article 20.Uno 2.C) de la Llei 48/2015, de 29 d’Octubre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Subdirección General de 
Relaciones Financieras con las entidades locales del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques per al seu coneixement. 
  
Tercer.- Comunicar el present acord a l’Inspector Cap de la Policia 
Local, a Serveis Econòmics i a la Secció de recursos humans d’aquest 
Ajuntament. 

DILIGENCIA.-  
Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per 
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió 
de data 27 de març de 2017. 
Lloret de Mar, 23 de març de 2017  
El secretari general 

 
 
  



 

 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
7.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA DENOMINACIÓ DE LES  
COMISSIONS INFORMATIVES. 
 

Vist que la actual distribució d’àrees de les dues Comissions 
Informatives creades en el Ple del cartipàs d’aquesta legislatura 
celebrat en data 13 de juliol de 2015, produeix un desequilibri en el 
nombre de propostes d’ambdues i, conseqüentment, en el nombre de 
Comissions Informatives convocades, entenem més eficient una nova 
distribució de les àrees, a fi d’assolir l’equilibri entre totes dues. 

 
Atès el que disposen els articles 60 i 100 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya;  i  134 i següents del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el 
reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens 
Locals. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- Modificar la denominació les Comissions Informatives 
Permanents, en la forma següent: 
 

• Comissió Informativa de les Àrees de Serveis a la Persona, de 
Territori, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana, i d’Economia i 
Empresa. 

• Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals. 
 
La  Comissió Informativa de les Àrees de Serveis a la Persona, de 
Territori, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana, i d’Economia i Empresa, 
actuarà també com a Comissió Especial de  Comptes, amb la mateixa 
composició i en la forma que legalment figura establerta. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a les Àrees implicades. 

 
DILIGENCIA.-  

Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per 
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió 
de data 27 de març de 2017. 
Lloret de Mar, 23 de març de 2017  
El secretari general 

 
  



 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 
REPUBLICANA-AVANCEM (ERC-AVANCEM) PEL DESDOBLAMENT DE 
L’AUTOVIA A2 ENTRE MAÇANET DE LA SELVA I TORDERA. 
 
 

El desdoblament de la carretera nacional A2 , al seu pas per les 
comarques de Girona, és una de les principals reivindicacions i 
necessitats d’aquest territori. 
 
Entre els trams que sempre s’havia previst desdoblar s’hi inclou el de 
Maçanet de la Selva – Tordera. Fins i tot les obres per a fer aquest 
desdoblament van ser iniciades i paralitzades posteriorment. 
 
De manera sorprenent, el Ministerio de Fomento va acordar i informar 
que es replantejava l’execució d’aquest tram amb l’argument que 
“deixava de complir la funció de tram de la Xarxa de Carreteres de 
l’Estat, atès que el març de 2010 es va cedir al titularitat de la 
carretera N-II entre Montgat i Tordera a la Generalitat de Catalunya”. 
 
En aquest anunci, publicat en el BOE núm. 231 de 25 de setembre de 
2012, el Ministerio de Fomento també invocava l’Ordre 
FOM/3317/2010 de mesures sobre eficiència en l’execució d’obres 
públiques. 
 
Els dos arguments són absolutament fal·laços. 
 
Deixar de costat el tram Tordera-Maçanet de la Selva suposa 
desconnectar tota la població que utilitza la NII, i deixar-la sense 
connexió mitjançant autovia a l’autopista del Mediterrani AP7; deixant 
les comarques de Barcelona  sense connexió mitjançant autovia fins a 
les comarques gironines i la frontera francesa i, en definitiva, causant 
un greu perjudici a aquesta població amb el manteniment d’un tram 
de NII perillós  –per més pedaços que s’hi realitzin- i pel que circulen 
diàriament nombrosos vehicles. Cal destacar que el tram comprés per 
les poblacions com Lloret, Blanes, Palafolls, Malgrat i Tordera és un 
territori amb una elevada densitat poblacional i el no desdoblament 
d’aquest tram podria provocar greus problemes de circulació entre 
aquestes poblacions i altres.  
 
En qualsevol dels casos el Ministerio no pot fer ús de la cessió del 
tram de la NII entre Tordera i Montgat per a justificar la no execució 
del desdoblament. El protocol de cessió ho va ser per a millorar els 
trams urbans de la NII al seu pas pel Maresme , però no per a deixar 



 

de donar prioritat al desdoblament d’una de les principals carreteres 
del nostre país. 
 
La importància del tram Tordera- Maçanet queda suficientment 
acreditada pels més de 20.000 vehicles diaris comptabilitzats, que 
superen amb escreix el volum de trànsit comprovat en altres llocs de 
la península o s’han construït autovies. 
 
Per tots aquests motius PROPOSEM al Ple de l’Ajuntament de Lloret 
de Mar l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Instar el Ministerio de Fomento a reafirmar el caràcter 
estratègic de l’autovia A2 entre Maçanet de la Selva i Tordera, 
deixant sense efecte la resolució publicada el 25 de setembre de 
2012 i, assumint de nou la necessitat del seu desdoblament, ordenar 
la continuïtat a les obres de desdoblament. 
 
SEGON.- Donat trasllat d’aquest acord a tots els partits polítics 
representats al Congrés dels Diputats. 

 
 

DILIGENCIA.-  
Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per 
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió 
de data 27 de març de 2017. 
 
Lloret de Mar, 23 de març de 2017  
 
El secretari general 

 
  



 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
9.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA PER A DEMANAR QUE 
L'APARCAMENT DE LA PISCINA MUNICIPAL NO SIGUI D'ÚS 
EXCLUSIU PER ALS SOCIS DE LA PISCINA. 
 

Recentment s'han iniciat les obres per adequar l'espai veí a la piscina 
municipal com a aparcament. La piscina es troba en una zona de 
concentració d'oferta esportiva, educativa i hotelera, amb el 
consegüent trànsit de vehicles que es desplaça des de diferents zones 
de la ciutat per utilitzar les esmentades instal·lacions i que necessita 
espai per aparcar.  
 
En haver-hi diferents usos en aquesta zona de la ciutat, com hem dit 
anteriorment, l'oferta d'aparcament, actualment, no satisfà la 
demanda, sent habitual, a determinades franges horàries, trobar 
vehicles aparcats a doble fila o donant voltes per trobar aparcament.  
 
En declaracions públiques als mitjans de comunicació, el regidor 
d'Esports va anunciar que l'aparcament que s'obrirà als voltants de la 
piscina serà per a ús exclusiu dels socis i les sòcies de l'esmentada 
instal·lació municipal, amb la qual cosa la problemàtica de 
l'aparcament en aquesta zona no es resoldrà, és més, hi haurà 
moments del dia que veurem vehicles a doble fila o donant voltes per 
trobar aparcament, i el futur aparcament de la piscina municipal 
romandrà infrautilitzat.  
 
Per tot l'exposat anteriorment, el Grup Municipal de ICV-EUiA de 
l'Ajuntament de Lloret de Mar proposa l'adopció dels següents 
ACORDS: 
 
1er.- Que el futur aparcament que s'obri als voltants de la piscina 
sigui de lliure utilització, sense necessitat de ser soci o sòcia de la 
piscina municipal.  
 
2on.- Donar les instruccions necessàries als departaments 
corresponents de l'Ajuntament perquè procedeixin a modificar la idea 
original i aquest aparcament sigui de lliure utilització.  

 
DILIGENCIA.-  

Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per 
sotmetre-la a la consideració del Ple, en sessió 
de data 27 de març de 2017. 
Lloret de Mar, 23 de març de 2017  
El secretari general 
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