
 
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 07/08 
Dia: 9 de Juny de 2008 
Sessió: ordinària 
Horari: de 20 a 23’43 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President (Grup CIU) 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Roma Codina Maseras (Grup CIU) 
Laura Bertran Fontserè (Grup CIU) 
Josep Valls Méndez (Grup CIU) 
M. Àngels de la Torre Barrigon (Grup CIU) 
Ignasi Riera Garriga (Grup CIU) 
Francesc Oliva Pujol (Grup CIU) 
Víctor Manuel Llasera Alsina (Grup CIU) 
M. Antònia Batlle Andreu (Grup CIU) 
Ester Olivé Güell (Grup CIU) 
Ivan Tibau Ragolta (Grup CIU) 
Gregori Elorza Luquero (Grup PSC-PM) 
Joan Carles Amaya Quinto (Grup PSC-PM) 
Lluïsa Parrilla Alcalde (Grup PSC-PM) 
Darwin Austrich Martell (Grup PSC-PM) 
Lidia Garcia Fernandez (Grup PSC-PM) 
Santiago Ontañon Castillo (Grup PP) 
Carles Passarell Fontan (Grup PP) 
Antoni Garcia Garcia (Grup IC-V/EUiA) 
Joaquim Teixidor Planells (Grup GRILL) 
Eduard Coloma Boada (Grup ERC-AM) * 
 
Carles Arbó Blanch, interventor de fons 
David Reixach Saura, secretari acctal. 
 
* El Sr. Eduard Coloma s’incorpora a la sessió durant el debat del tercer 
punt de l’ordre del dia. 
 
1.- APROVACIO ACTA SESSIÓ ANTERIOR (05/05/2008). 
 
Tot seguit, s'examina l’esborrany de l’acta de les sessió  anterior de data 
05/05/2008  la  qual, trobada   conforme,  és aprovades per unanimitat dels 
reunits. 
 
2.- DESPATX ALCALDIA. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna 



lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període que va des dela data 
del darrer Ple fins l’actualitat: 
 

• 5 de maig: Assistència, juntament amb el regidor de Medi Ambient, 
Sr. Ignasi Riera, a la signatura del conveni del ral·li Solar Phebus 
2008. 

 
• 6 de maig: Assistència al Ple organitzat per l’Ajuntament dels 

Infants, a la Sala d’Actes Municipal, amb alumnes de les diferents 
escoles de Lloret de Mar. 

 
• 8 de maig: Berenar organitzat a l’avinguda Catalunya amb motiu de 

l’ampliació de les voreres, amb l’assistència dels regidors de diferents 
grups municipals. 

 
• 9 de maig: Assistència, delegada en la regidora Maria Antònia Batlle, 

a l’inauguració de l’exposició Familiart, tres generacions d’artistes a 
l’Antic Sindicat. 

 
• 11 de maig: Assistència, delegada en el regidor Sr. Romà Codina, 

als actes organitzats per la Creu Roja en la trobada provincial 
celebrada a Lloret de Mar. 

 
• 12 de maig: Participació en el programa “Fil directe amb l’alcalde”, 

emès pel Canal Català de la Selva. 
 

• 13 de maig: Assistència a la Comissió de Govern del Consorci de la 
Costa Brava, celebrat a Girona. 

 
• 15 de maig: Assistència a la celebració del 10è aniversari del grup 

hoteler Complet Hotels. 
 

• 16 de maig: Assistència, delegada en el regidor de Medi Ambient, 
Sr. Ignasi Riera, a les jornades  Lloret Natura, a l’hotel Santa Marta. 

 
• 16 de maig: Assistència a la Jornada de Lideratge i Formació 2008, 

impartida pe l’Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme de Sant Pol 
de Mar. 

 
• 17 de maig: Assistència, delegada en el regidor de Promoció 

Econòmica, Sr. Francesc Oliva, al 1r Torneig Memorial Juan Antonio 
Pomares. 

 
• 17 de maig:  Assistència, delegada en la regidora Sra. Laura 

Bertran, a la festa del Comerç Just, a la plaça de l’Església. 
 
• 18 de maig: Assistència, delegada en la regidora Maria Antònia 

Batlle, a la Festa de les Flors celebrada a l’ermita de les Alegries. 
 

• 19 de maig: Assistència, juntament amb els regidors municipals, a 
l’etapa de la 88a Volta Ciclista a Catalunya. 

 



• 20 de maig:  Assistència, delegada en les regidores Sra. M. Antònia 
Batlle i Sra. Ester Olivé,  a la presentació dels premis Ses Obreres. 

 
• 23 de maig: Recepció de l’alcalde, juntament amb el regidor 

d’esports, Sr. Ivan Tibau, de la selecció francesa d’esquí de descens, 
a la Sala d’Actes municipal. 

 
• 26 de maig: Assistència a la junta de portaveus. 

 
• 30 de maig: Assistència, delegada en la regidora M. Antònia Batlle, a 

la presentació del recull de contes El Mossèn de les Putes, a la Sala 
d’Actes municipal. 

 
• 2 de juny: Participació en el programa “Fil directe amb l’alcalde”, 

emès pel Canal Català de la Selva. 
 

• 3 de juny: Assistència a la reunió de direcció operativa juntament 
amb el gerent de Lloret Turisme i la resta de membres. 

 
• 6 de juny: Assistència, juntament amb els regidors dels altres grups 

municipals i el gerent de Lloret Futur, al consell d’administració de 
Lloret Futur.  

 
• 7 de juny: Assistència, delegada en la regidora de Serveis a la 

Persona, Sra. Laura Bertran, al 5è aniversari del centre de dia Versat. 
 

• 9 de juny: Assistència, juntament amb el regidor de Promoció 
Econòmica, a la inauguració del Punt Antena a Lloret de Mar, per part 
de la Cambra de Comerç, a l’edifici de Can Saragossa. 

 
3. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UN EMPLEAT MUNICIPAL 
 
Autorització del Sr. Alcalde, llegeix íntegrament la proposta el Regidor 
delegat de Serveis Centrals, Sr. Ignasi Riera. 
 
Sense que hi hagi cap intervenció, l’Alcalde sotmet la proposta a votació 
que queda aprovada per unanimitat dels assistents. El text íntegre de 
l’acord adoptat és el següent: 
 

“Vista la sol·licitud efectuada pel treballador municipal el Sr. JAUME 
RIBERA MERCADER, de compatibilitzar la seva feina a l’Ajuntament  
com a Conserge amb la realització de l’activitat privada de cambrer al 
“Bar Ilegal” de Lloret de Mar. 
 
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari General i el Tècnic 
d’Administració General en data 21 de novembre de 2006,  en ocasió al 
reconeixement de la compatibilitat de segones activitats de diversos 
empleats municipals entre els quals hi havia el reconeixement de la 
compatibilitat d’empleats que realitzaven segones activitats privades, i 
que per tant, s’ajusta a la sol·licitud objecte de la present.  
 



El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi Ambient i 
Mobilitat, adopta el següent d’acord: 
 
PRIMER. Autoritzar al Sr. JAUME RIBERA MERCADER la compatibilitat 
del seu lloc de treball a l’Ajuntament de Lloret de Mar amb la 
realització de l’activitat privada de cambrer d’acord amb la sol·licitud 
presentada, amb les següents condicions: 
 
- Que la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat 
privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració 
incrementada d’un 50%. 
 
- Que les activitats privades, per compte propi o sota la dependència o 
el servei d’entitats o de particulars, no es relacionin directament amb 
les que desenvolupa a l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
- Que no es realitzin activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, ja sigui pel seu compte o sota dependència o al servei 
d’entitats o de particulars, relacionades amb els assumptes en què 
intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que hagi 
d’intervenir per raó del lloc de treball. 
 
- Que no es pertanyi a consells d’administració o òrgans rectors 
d’empreses o entitats privades si l’activitat d’aquestes està 
directament relacionada amb les que realitzi en la dependència, servei 
o organisme en què presta els seus serveis en l’entitat local. 
 
- Que no s’exerceixin càrrecs de cap ordre, en empreses o en societats 
concesionàries, contractistes d’obres, serveis o submnistraments, 
arrendaràries o administradors de monopolis o amb participació o aval 
de l’entitat local, sigui quina sigui la configuració jurídica d’aquelles. 
 
- Que no es tingui una participació superior al 10% del capital de les 
empreses o societats a què es refereix la condició anterior. 
 
- Que no es percebi un complement específic per factor 
d’incompatibilitat o per un concepte equiparable. 
 
- Que no es modifiqui la jornada de treball ni l’horari de l’interessat 
condicionant l’autorització de compatibilitat a l’estricte compliment de 
la jornada i l’horari que corresponen en el seu lloc de caràcter públic. 
La declaració de compatibilitat restarà automàticament sense efecte en 
cas de canvi de lloc en el sector públic o modificació de les condicions 
de treball. 
 
SEGON. D'aquest acord se’n donarà trasllat a l’interessat i a la secció 
de Recursos Humans”. 
 

4.- NOMENAMENT REPRESENTANTS CONSELL ASSESSOR I DE 
GOVERN DEL CASAL DEL JUBILAT DE LLORET DE MAR. 
 



Prèvia autorització de l’Alcalde, exposa la proposta el Sr. Santiago Ontañón, 
regidor delegat responsable del Casal de la Gent Gran, que explica que la 
decisió de nomenar el Sr. Coloma és perquè la Consellera d’Acció Cívica de 
la generalitat és, a l’igual que el sr. Coloma, d’Esquerra republicana de 
Catalunya, i pensa que aquest fet pot ajudar a que hi hagi un bon clima de 
col.laboració de la Conselleria amb l’Ajuntament. En aquest sentit, recorda 
que el Sr. Coloma, sempre que se l’hi ha demanat, ha intercedir davant la 
Conselleria en assumptes d’interès municipal. Demana que ningú vegi en 
aquesta proposta  cap menys preu als altres grups municipals. 
 
Intervé el Sr. Antoni Garcia, regidor portaveu del grup de IC-V/EUIA, que 
manifesta estar d’acord amb els arguments expressats pel Sr. Ontañón, 
però li demana que assumeixi el compromís que quan el o la titular de la 
Conselleria sigui d’un altre partit polític, també canviï la designació del 
regidor representant dels grups de l’oposició en el Casal de la Gent Gran per 
tal que coincideixi amb el del partit corresponent. 
 
El Sr. Ontañón respon al Sr. Garcia dient que assumir aquest compromís 
ara seria avançar esdeveniments. 
 
Pren la paraula el Sr. Gregori Elorza, regidor portaveu del grup PSC-PM, que 
manifesta no estar d’acord amb la forma en que s’ha pres aquesta decisió, 
ja que entén que el representant dels grups de l’oposició al consell 
municipal d ela Gent gran s’hagués hagut de consensuar entre els diferents 
grups de l’oposició. 
 
S’incorpora a la sessió el Sr. Eduard Coloma. 
 
El Sr. Ontañón respon el Sr. Elorza dient que en el Ple en el que es va 
modificar el reglament del Casal municipal de la Gent Gran per tal de 
possibilitar la participació en el Consell d’un regidor de l’oposició, res va dir-
se sobre el procediment a seguir per a designar aquest regidor. Considera 
que la proposta que s’efectua és la més adequada. 
 
Intervé el sr. Coloma, regidor portaveu del grup d’ERC-AM, que afirma que 
espera que la proposta no s’hagi fet només perquè ell és regidor d’ERC, si 
no també per la seva capacitat i per la seva participació i col.laboració en 
aquests assumptes durant els darrers anys. 
 
Intervé novament el sr. Elorza, que insisteix en la idea de que el 
representant de l’oposició l’haguessin hagut d’escollir els diferents grups de 
l’oposició. 
 
Pren la paraula la Sra. Laura Bertran, Regidora delegada de Serveis a la 
Persona, que li demana al Sr. Elorza que faci un petit sacrifici, i que miri 
d’entendre que la decisió de proposar al Sr. coloma és perquè s’entén que 
dos representants del mateix partit poden entendre’s millor. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposta a votació, 
que queda aprovada per majoria absoluta amb 16 vots a favor (grups 
municipals de CIU, PP, IC-V/EUiA, GRILL i ERC) i 5 abstencions (Grup 
municipal del PSC-PM). El text íntegre de l’acord adoptat és el següent: 



 
“Vist que el Ple Municipal en sessió celebrada el dia 5 de juliol de 
2007 va acordar el nomenament de dos representants en el Consell 
Assessor de Govern del Casal Municipal de la Gent Gran. 
 
Vist que el Ple Municipal en sessió celebrada el 28 de gener de 2008    
va aprovar la modificació del Reglament del Casal del Jubilat, 
concretament l’article 9.1 relatiu a la composició del Consell Assessor 
i de Govern, que entre altres afegeix com a membre un tercer regidor 
entre els que no formen l’equip de govern. 

  
Atès el que disposa l’art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
desembre, ple 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 les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi 
Ambient i Mobilitat, adopta el següent d’acord: 
 
PRIMER.- Aprovar el següent nomenament de representant: 
 
CONSELL ASSESSOR I DE GOVERN DEL CASAL DEL JUBILAT 
DEL LLORET DE MAR: 
 
Sr. Eduard Coloma i Boada 
 
El qual formarà part del Consell conjuntament amb el Sr. Santiago 
Ontañón i Castillo (President) i la Sra. Laura Bertran i Fontserè. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord en els interessats”. 

 
5.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PISCINA COBERTA I SALA ESPORTIVA, I 
APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DE PRÉSTEC. 
 
Prèvia autorització del Sr. Alcalde, exposa la proposta el Sr. Ivan Tibau, 
Regidor delegat d’Esports, de forma similar a la seva redacció. Afegeix que el 
motiu de sotmetre a aprovació plenària l’acord d’acceptació de la subvenció i 
d’aprovació del préstec és perquè, per raó de la quantia, és un tema de 
competència del Ple. 
 
Intervé el sr. Coloma, que anuncia el seu vot favorable, i espera que la 
subvenció es destini efectivament a la construcció de la piscina.  
 
Intervé el Sr. Garcia, que recorda que en el programa electoral del seu 
partit ja es preveia la construcció d’una piscina municipal. Encoratja a 
l’equip de govern perquè tiri endavant aquest projecte i el faci realitat. 
 
Pren la paraula el Sr. Elorza, que anuncia el vot favorable del seu grup i, al 
igual que el Sr. Coloma, espera que la subvenció es destini a la construcció 
de la piscina. 
 
El Sr. Tibau afirma que, sens dubte el import de la subvenció anirà destinat 



a la piscina , i espera poder-los donar notícies al respecte ben aviat. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació 
que queda aprovada per unanimitat. El text íntegre de l’acord adoptat és el 
següent: 
 

“Vista la subvenció concedida per a la “Piscina coberta i sala 
esportiva”, segons resolució del President del Consell Català de l’Esport 
de data 18/04/2008, de conformitat a la convocatòria publicada al 
DOGC 4437 de data 29/07/2005 (Resolució PRE/2242/2005, de 
21/07/2005), inclosa dins el programa de condicionament 
d’equipaments esportius en el període 2005-2008(núm d’expedient 
79.336/00), per la qual ens concedeixen una subvenció de 
1.139.248,50 euros, per l’obra “Piscina coberta i sala esportiva”, que 
inclou els següents imports: 
 
- 820.500,00 €, a l’import principal del préstec. 
- 318.748,50 €, corresponents a l’estimació de l’import dels interessos 
del principal i altres despeses derivades del préstec esmentat. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi Ambient i 
Mobilitat, adopta el següent d’acord: 
 
PRIMER. Acceptar la subvenció de 820.500€, que ens atorga el Consell 
Català de l’Esport per a l’actuació “Piscina coberta i sala esportiva” 
que, sumats als 318.748,50€ corresponent als interessos del préstec  a 
concertar amb l’Institut Català de Finances, suposa un import total de 
1.139.248,50€.  
 
SEGON.- Formalitzar un préstec de 820.500,00 € amb l’Institut Català 
de Finances destinat a l’actuació a dalt referenciada. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde-president, Sr. Xavier Crespo i Llobet, per 
tal que pugui signar els corresponents documents públics i privats que 
siguin necessaris per tal de dur a terme els acords anteriors aprovats. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord al Consell Català de l’Esport, a la 
Intervenció Municipal i a la Secció d’Esports d’aquest Ajuntament”. 

 
6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 52 DE 
L’ORDENANÇA DE POLICIA DE LA VIA PÚBLICA DE LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Llasera dient que 
cal modificar l’article 52 de l’Ordenança de Policia de la Via Pública, que es 
refereix a l’ocupació de la via pública amb mostres comercials. 
 
Tot seguit, dóna lectura al text íntegre de la proposta.  
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Alcalde, abans de donar pas als 
diferents grups, i dóna lectura a un fragment que diu: “Desenvoluparem el 
programa d’orientació d’equipaments comercials amb la finalitat de que el 



nostre comerç s’adapti als nous reptes de qualitat, modernitat i rendibilitat 
que es mereixen.   Obrint alhora la nova oficina de comerç per col·laborar 
amb els professionals del sector, i nous emprenedors que s’esdevinguin en 
el futur”. Aquest paràgraf forma part del seu compromís electoral de l’any 
2007. 
 
Sobre el que ara es debatrà, vol remarcar els següents punts:  
 

• Avui s’aprova un canvi en el article 52 de l’ordenança de via pública 
de Lloret de Mar. La via pública és potestat municipal. 

 
• Abans d’entrar en el motius, vol  deixar clar que l’autorització és 

municipal, que es renova any a any, que solsament afecta a la via 
pública i als espais d’us públic. Amb aquest canvi no es treu res a 
ningú sinó que s’aplica un canvi de criteri municipal que es considera  
primordial per canvi d’imatge comercial del municipi. És un bé pel 
municipi. 

 
• Lloret de Mar no pot continuar amb una imatge del comerç caduca i 

caòtica pròpia dels primers anys del boom turístic (50-60).  Vol 
deixar clar que no s’oposen a aquells comerciants de la vila que van 
començar els anys 50 i 60 penjant mostres comercials, els coneix, no 
dubta de la seva pràctica comercial, de l’honestedat i de la seva 
capacitat d’adaptació envers al futur. 

 
• Amb la incorporació a l’Unió Europea, Lloret de Mar ha esdevingut 

una  vila europea amb els drets i deures que això comporta. Com a 
drets, pot mencionar les normatives laborals, fiscals, sanitàries i 
mediambientals. Com a deures, la necessitat de cobrir en el visitant 
l’expectativa creada.  

 
• És un compromís electoral que el comerç de Lloret miri cap el futur, 

que s’adapti als nous reptes de qualitat, modernitat i rendibilitat que 
Lloret es mereix. Cal per això una actualització del comerç. 

 
• Al igual que defensen Lloret portes enfora quan cal, ara el que cal es 

fer ho portes endins. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Coloma dient que sobre aquest canvi de model que 
l’equip de govern aprovarà, aquesta última setmana ERC ha estat 
preguntant als comerciants, i el que primer els ha sobtat és que no hi hagi 
un consens amb l’Associació de Comerciants de Lloret de Mar. 
 
Creuen que un canvi com el que es presenta avui, que és prohibir totalment 
les mostres penjants -tot i que sap que s’haurien de millorar- no agrada a 
tothom. Però hi ha unes eines, com l’ordenança actual, que permet fer un 
control i aquest no s’ha fet exhaustivament. Tot i això, preguntant a la gent 
no agrada aquesta tipologia de les samarretes penjades, per alguns aquesta 
visió no és agradable. No obstant això, consideren que regulant-ho bé es 
pot anar cap a la qualitat i també cap a la millora. 
 



És per això que el Sr. Coloma manifesta que copsant que no hi ha un 
consens de les parts implicades,  que en el POEC mateix no hi ha cap 
recomanació que textualment digui “mostres penjants fora”, i que, per altra 
banda aquesta és una normativa amb la qual –millorant les coses- tothom 
hi està d’acord ja que tothom vol la millor imatge per Lloret, el que s’ha 
proposat ERC és escoltar la gent.  
 
Així, el Sr. Coloma considera que aquesta modificació no s’ha fet escoltant 
la gent i per això s’abstindran. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor i dirigint-se al Sr. Alcalde li comenta que 
estan acostumats a sentir la seva explicació al final dels debats i aquest cop 
ho ha fet al començament, li sembla correcte i lícit. 
 
El 26 de maig –i li sembla correcte- se’ls va donar la informació 
corresponent a la modificació d’aquesta ordenança en una Junta de 
Portaveus, quan en realitat ja estava redactat per l’equip de govern i, per 
tant, decidit. 
 
De ben segur que s’haurien de revisar molts dels articles d’aquesta 
ordenança, però pensen que s’hauria de fer amb tranquil.litat, amb temps, 
buscant consens i complicitats. I com no, actualitzant l’ordenança i 
adaptant-la als nous temps. 
 
Abans d’aquest Plenari s’ha llegit aquesta ordenança, i li ha sobtat trobar 
que és obligació dels veïns escombrar el carrer, quan l’art. 21 encara diu 
que no es poden netejar cavalleries, gossos i altres animals al carrer, i que 
no es poden tirar al carrer les deixalles dels escorxadors particulars, que els 
fems s’han de guardar en estables, etc. També diu l’art. 33 que es pot 
sancionar de 1000 a 5000 pessetes. 
 
Per tot això el Sr. Teixidor considera que aquesta ordenança és caduca, i 
que avui es proposa modificar un article, quan realment el que s’hauria de 
fer és revisar-los tots. 
 
Prossegueix el Sr. Teixidor, que opina que a la via pública, per desgràcia, hi 
ha molt per regular i per fer complir, hi ha terrasses, hi ha tendals, i aquí 
més que treure el que hi ha penjat és que no agrada el que hi ha penjat. 
Sobre aquests gustos no s’hi pot fer massa rés, però si que les pròpies 
ordenances de la via pública en el seu art. 33 li permeten al Sr. Alcalde 
actuar., ja que el citat article preveu que les mostres comercials estaran 
subjectes, prèvia llicència, a la utilització de la via pública, i en el seu 
apartat 2 diu: “Això no obstant, l’Alcaldia podrà ordenar  la  retirada dels  
elements  a  que  es refereix el  paràgraf  1,  per  motius estètics  o 
urbanístics...”.,o sigui que es deixa a la discrecionalitat de l’Alcalde.  
 
Segurament que és complicat portar un control, que aquest control no és 
exhaustiu, però creuen que la modificació d’aquest article de l’ordenança el 
troben radical, perquè passa de permetre mostres comercials penjants 
regulades a prohibir-les totalment. Es passa del blanc al negre, del rodó al 
quadrat, sense terme mig com feien fins ara, sense informes tècnics que ho 



recomani i sense consens amb els botiguers i amb els altres grups polítics, 
com sembla que serà. 
 
Per altra banda, el Sr. Teixidor ho considera injust perquè els que aquest 
any no han demanat permís per mostres comercials se’ls està permetent 
que encara les tinguin penjades i, per tant, és un greuge comparatiu. Una 
irregularitat que s’està permetent. A més, el paràgraf que ha llegit el 
regidor quedarà obsolet perquè el 2009, si s’aprova i s’aplica aquesta 
ordenança, no tindrà sentit que qui no hagi demanat permís encara les 
tingui posades. 
 
Prossegueix el Sr. Teixidor, que afirma que aquesta mesura és també 
sectària,  ja que no prohibeix totes les mostres comercials, si no que 
s’exceptuen les flors, les plantes, les fruites i les verdures, als que se’ls 
dóna un permís de sortida de 20 cms. des de la paret. Ell no hi entén massa 
de fruites i verdures, però creu que amb 20 cms. poques en podran posar.  
 
El Sr. Llasera rectifica al Sr. Teixidor dient que el text definitiu que se 
sotmet a aprovació diu 50 cms. I no 20. El Sr. teixidor comenta que potser 
el text que el llegia no era el definitiu i l’Alcalde demana que es deixi 
continuar al Sr. Teixidor. 
 
Continua el Sr. Teixidor dient que potser seria millor dissenyar per part de 
l’Ajuntament amb els assessoraments tècnics pertinents, i representants de 
l’associació de comerciants i botiguers, uns elements senzills de fàcil 
muntatge que complissin amb les mides marcades per una possible 
ordenança de la via pública, i que fossin adaptades als diferents sectors 
comercials. Serien molt més fàcils de visualitzar per part de la policia i es 
veuria realment qui compleix, qui té permís o no. 
 
El Sr. Teixidor considera que un tema a part també són els  retranquejos 
privats, que realment és un greuge important per als veïns que tenen 
oficina i al costat dues botigues sobretot de roba o d’elements de platja, on 
l’oficina queda encaixada en mig d’aquestes dues botigues. Potser aquí 
enlloc de permetre una alçada reguladora potser aquesta hauria de ser més 
baixa, i en ser d’ús privat hauria d’haver una normativa específica que ho 
regulés. Pena que potser  aquesta proposta seria satisfactòria per les parts, 
perquè està segur que el que es pretén no és prohibir les mostres 
comercials sinó el tipus de mostres que molts comerciants pengen a les 
façanes dels nostres carrers. 
 
Finalment El Sr. teixidor exposa que la proposta del  GRILL és que aquesta 
modificació quedés sobre la taula, que madurés amb més temps, i durant 
l’hivern vinent fossin capaços entre tots de buscar la solució, no per aquest 
article sinó per modernitzar tots els articles d’aquesta ordenança, ja que 
alguns parlen de temes que ja no existeixen a Lloret ni de la moneda actual. 
Seria bo posposar la seva aprovació, espera que hi hagi poca gent que 
tingui mostres penjants sense permís, i permetria obrir un debat polític per 
buscar les possibles solucions. Al final, si l’equip de govern que és qui té la 
primera i la última paraula, creu oportú treure totes les mostres comercials 
de les façanes excepte les flors, fruites i verdures, s’ha d’assumir i s’ha de 
respectar, i potser llavors seria el moment de tirar-ho endavant. 



 
Conclou el Sr. Teixidor dient que seria bo el consens, apropar-se a la gent, 
escoltar, com ha dit el Sr. Coloma, a l’associació de comerciants i a tothom 
que fes falta. Aprovar-ho l’estiu que ve, buscar les complicitats necessàries 
perquè no fos un greuge pels comerciants, i que Lloret es veiés lluït i polit. 
 
El Sr. Garcia intervé tot dient que el POEC diu que a l’oferta de comerç 
turístic 6 de cada 10 comerços s’han valorat negativament, i dels 4 restants 
3 són millorables.  
 
En l’oferta no turística un 45% dels comerços s’han valorat positivament i 
del 55% restant un 23% s’han valorat de forma negativa considerant-los no 
adequats. 
 
Pel que fa a la il.luminació, mobiliari, arquitectura i exposició de productes, 
només 1 de cada 4 establiments es valora de forma positiva. 
 
Com es pot comprovar, la conclusió d’aquest estudi no és per “tirar coets”. 
En un passat Ple, ICV-EUIA va recomanar al Sr. Llasera, regidor de comerç, 
que fes pedagogia d’aquest estudi a través de l’associació de comerciants. 
Perquè la filosofia d’aquest estudi és evitar les botigues amb quatre parets, 
florescents i tot amuntegat, i parla que les mostres comercials penjants 
treuen qualitat al comerç. 
 
L’equip de govern proposa la modificació de l’art. 52 de l’ordenança de 
policia de la via pública, on es vol suprimir l’exposició de mostres comercials 
a la via pública, concedint una moratòria fins al 31 de desembre d’enguany. 
 
Vist l’article d’un mitjà de comunicació publicat dissabte passat, on 
assegurava que els comerciants no estaven d’acord, varen decidir fer una 
volta pels carrers comercials més importants per treure les seves pròpies 
conclusions. Les opinions eren diverses. 
 
Qui estava d’acord amb la prohibició, deia que les mostres exposades fora 
es malmeten, que cal tenir una persona vigilant constantment i encara així 
els furs eren freqüents. Treien les mostres per tenir les mateixes opcions de 
venda que les botigues veïnes que també les treien. 
 
Qui estava en desacord deia que les mostres al carrer donaven vida al 
comerç, sempre i quan fossin maques, no com algunes botigues veïnes que 
eren de mal gust (una opinió molt subjectiva). Les botigues petites de 
carrers secundaris si no treien les mostres ningú sabien que hi són. 
 
També recomanaven que viatgéssim perquè a tot Europa, sobretot a les 
ciutats més turístiques, es tenen mostres al carrer i no per aquest motiu el 
deixava d’oferir qualitat. Com es veu, hi ha opinions per a tots els gustos. 
 
Però el que si varen poder constatar és que no es compleix la normativa de 
les ordenances municipals de la via pública. Quant a les distàncies 
permeses per ocupació, fins i tot varen veure penjadors de posar i treure 
adherits a la façana, que ocupaven més de 20 cms., caixes sobre la vorera, 
etc. 



 
I pregunten al Sr. Llasera, perquè no se sanciona si incompleixen la 
normativa?. Perquè si en cada incompliment hi hagués una sanció, i si a 
l’endemà es tornés incomplir fer una altra sanció, potser es posaria una 
mica d’ordre. 
 
Afortunadament, no tothom la incompleix, però qui ho fa desmereix tota la 
resta, i això és injust. Li agradaria que algú li expliqués el perquè 
s’incompleix la normativa. Aquesta potser és la pregunta del milió. 
 
També es pregunten: si s’aprova la modificació de l’art. 52, hi haurà la 
mateixa permissivitat?.  
 
D’altra banda, el Sr. Llasera els assegurava el passat dijous a la Comissió 
Informativa que l’associació de comerciants s’ho estaven mirant i que els  
semblava bé. Després va saber que aquesta associació es reunia divendres 
per aquest tema, però amb les declaracions d’ahir del president de 
l’associació, que deia que hi ha confrontació i que no tenen una postura 
unànime, i que acusava a l’equip de govern de no haver-ho consensuat amb 
el col.lectiu del sector del comerç, ICV-EUIA consideren que l’opinió de 
l’associació com a part afectada hauria de tenir un pes específic i definitiu 
en la presa d’aquest tipus de decisions. 
 
Acte seguit, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que indubtablement la 
prohibició de l'ocupació de la via pública amb mostres comercials és una 
proposta valenta i atrevida però que amb tota seguretat serà polèmica.  
 
Els consta que molts comerciants estan d'acord amb ella però alguns es 
sentiran perjudicats amb aquesta prohibició i possiblement no entendran la 
seva veritable finalitat.  
 
El seu grup vol recordar que Lloret de Mar és una població turística de les 
que es diuen madures i que en els últims temps ha tingut certs problemes 
de prestigi com gairebé totes les destinacions turístiques madurs, però no 
és una població turística qualsevol sinó que és la destinació turística de sol i 
platja més important de Catalunya i encara que no ens agradi és el mirall 
que es reflecteixen amb més intensitat els defectes del turisme de masses i 
estem en el punt de mira de tot tipus de crítiques i censures, per això, per 
ser la població turística més important de sol i platja.  
 
I qualsevol succés o circumstància negativa que en una altra població 
qualsevol hagués passat desapercebuda, aquí té una repercussió 
magnificada; i en els últims temps ens ha fet molt mal i no fa falta explicar 
els fets.  
 
A més d'això, hem passat al llarg dels anys de ser un petit poble de 
pescadors pioner en el turisme a una gran ciutat que ha de lluitar amb força 
contra l'evident competència que ha sorgit per tot el món, amb l'aparició de 
multitud de destinacions turístiques nous, en molts casos més exòtics i fins i 
tot més barats que el nostre, contra els quals ja no pot lluitar en preus sinó 
en qualitat.  I això és ben conegut, o hauria de ser-ho, per tots els que 
vivim de l'activitat turística.  



 
Aquesta circumstància va obligar fa pocs anys al sector hoteler a elaborar el 
bé conegut Pla de Qualitat Turística (que ell va tenir l’honor de portar a 
Catalunya), però que no va agradar a tots els hotelers, ja que a alguns ja 
els agradava com estava la situació. A la llarga, però, s’hi van sumar. 
 
Aquest Pla va originar una quantiosa inversió en la modernització dels 
nostres hotels encara que en aquest llarg procés hagin quedat pel camí 
molts d'aquells que no van ser capaços d'assumir el repte de la millora de la 
qualitat turística indispensable per a seguir competint amb èxit en el cada 
vegada més difícil món turístic.  
 
I com Lloret no té avui dia, a curt i mig termini, altra alternatives 
econòmica que el TURISME, és evident que no queda altra solució, per a 
poder seguir competint que estendre el concepte de qualitat a la resta del 
municipi, com s'ha fet en les platges (que són les primeres que han obtingut 
la “Q” de qualitat de tot Catalunya) i les oficines de turisme, i espera que se 
segueixi amb tota població. I no cap el menor dubte que després de l'oferta 
hotelera i la nostra platges, el comerç és l'element més important en 
l'activitat de la població, i no hi ha cap excusa per a no dur també a aquest 
sector el concepte de qualitat que amb tota seguretat redundarà en el seu 
benefici.  
 
Es indubtable que un determinat ús de les mostres comercials no és la 
millor imatge de qualitat que es vulgui donar a la població, i de la mala 
imatge se’n fa ús amb massa freqüència. Només cal mirar determinats 
diaris on surten fotografies de les mostres penjants de determinades 
botigues, totes monocromes, totes iguals, i això deteriora la nostra imatge. 
 
Vol afegir que seria convenient, a més, que es considerés la conveniència 
de buscar incentius per a l'aplicació d'aquesta nova norma, com bé podria 
ser l'exempció de taxes municipals en totes aquelles llicències d'obres 
necessàries per a aquells comerciants que volguessin adaptar els seus 
establiments a aquesta normativa i els fos necessari modificar la seva  
estructura, i altres tipus d'incentius si fos necessari.  
 
I finalment, Sr. Llasera, que aquesta prohibició vagi acompanyada del major 
diàleg i la més àmplia explicació dels objectius de qualitat que es 
persegueixen. 
 
Entén que durant el procés d’aplicació d’aquesta modificació possiblement 
es podrien anar ajustant aquesta, a fi de buscar el perfecte equilibri per al 
bé de la població i del comerç. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Elorza dient, com ja s’ha dit, que és una 
iniciativa valenta però s’ha plantejat de forma errònia. I diu això per la 
manca de consens; la búsqueda d’aquest consens és primordial, sobretot 
quan el que es vol aconseguir és precisament una ordenació del comerç a la 
nostra població, que és necessària. 
 
No ens podem limitar i centrar només amb les mostres comercials, ni 
criminalitzar tots les mostres comercials, que al cap i a la fi, d’una forma 



generalitzada, s’acaba fent. Amb un consens s’haguessin pogut aconseguir 
unes mesures molt més acurades i encaminades al que es pretén, que 
entén que és ordenar el comerç a Lloret. 
 
I no només centrar-se amb les mostres comercials, ja que hi ha 
establiments que no tenen ni tan sols un cartell que identifica que és una 
botiga i de què és. No hi ha una ordenació de façanes tampoc. 
 
La manca de consens és la primera falta que té aquest punt, el principal 
error que ha fet aquest equip de govern alhora de presentar la modificació 
de l’art. 52 de l’ordenança de la via pública, ja que el comerç no hi està 
d’acord, si més no, de forma consensuada. 
 
Es important parlar amb el comerç, cosa que encara no s’ha fet, ja que 
després s’haurà de fer complir aquesta normativa, i això és molt més fàcil si 
hi ha un consens majoritari que no pas que hi hagi bastants comerciants 
que estiguin en contra. 
 
S’han criminalitzat totes les mostres comercials, no totes aquestes mostres 
són negatives per a la imatge de Lloret ni per a la imatge del comerç, no 
totes perjudiquen la nostra imatge. 
 
Que es miri de regular l’ocupació de la via pública queda clar que s’ha de fer 
i és de competència municipal, però d’ús públic. També s’ha parlat del 
retranqueig privat i en aquest cas, en el Registre de la Propietat es descriu 
com a ús privat i exclusiu de qui té la propietat del local. Potser 
l’Ajuntament té la possibilitat de determinar aquest ús, quan aquest ús no 
és privat i està de cara al públic. 
 
I aquí és on entraria el consens per intentar regular la utilització d’aquest 
tipus d’espais. Si no ho fem així estem fent que aquesta normativa sigui tan 
ambigua que pot crear indefensió cap el comerç. També s’està parlant de 
les zones de retranqueig –que no és via pública- pel que fa a les terrasses 
dels bars i restaurants, i aquí hi hauria discriminació. 
 
O com ha parlat el Sr. Teixidor, amb el tema de les fruites, plantes, 
verdures, ell creu que no totes les mostres comercials són perjudicials per a 
la imatge de Lloret i que no cal prohibir-ho tot. Abans d’això, de fer-ho 
d’una manera tan imperativa, primer tocaria un consens amb el comerç en 
general i amb les associacions de comerciants. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que contestarà algunes qüestions de les 
intervencions que han fet els diferents grups. 
 
En primer lloc, contesta al Sr. Coloma dient que avui es proposa un apartat 
més del canvi de model, no es tracta d’un canvi d’imatge sinó de la 
modificació de l’art. 52 de l’ordenança de policia de la via pública. El canvi 
de model afecte altres aspectes i s’hi està treballant. 
 
Al fet que no hi ha consens amb els comerciants en farà referència més 
tard, però sí que li vol remarcar que el Sr. Coloma diu que al POEC no es fa 



referència a la retirada de les mostres comercials textualment, però li vol 
fer lectura del que diu a la pàgina 106, i després es farà una interpretació: 
 

“El conjunt dels elements que formen l’estructura externa dels 
establiments turístics s’han valorat negativament: el 93% quant a 
aparadors o exposició del producte al carrer, 74% en el rètol i 68% 
en il·luminació exterior; pel que fa a l’estructura externa, la majoria 
són millorables (57% regular).” 

 
Així mateix, parla que la il.luminació interior i el mobiliari s’han valorat 
negativament en un 75% i 68% respectivament. També es fa un resum de 
les característiques favorables i qualitatives, i de les que no ho són. 
 
A la plana 308 el POEC diu: 
 

“Renovar i innovar el concepte d’establiment / basar turístics des d’un 
punt de vista qualitatiu: imatge externa i interna dels comerços, 
tècniques de marxandatge aplicades al punt de venda, etc.” 

 
De tot el que ha llegit es desprèn que cal fer un canvi, tot i que textualment 
no prohibeix les mostres. El percentatges són tan elevats pel que fa a la 
imatge exterior i en alguns casos interiors dels comerços turístics, que 
considera que d’alguna manera s’haurien de regular. 
 
El Sr. Elorza s’ha referit a establiments que no tenen ni rètol ni se sap el 
què venen. Després donarà una explicació del caire de la seva intervenció. 
 
Pel que fa a la intervenció del Grup Independent, li contestaria que 
exceptuant les fruites, plantes i verdures, aquest article no ha de ser 
sectari. Si durant el període d’al.legacions hi hagués algun concepte a afegir 
o retirar, es consideraria. Des de la regidoria de comerç s’han posat aquests 
tres productes perquè així es recomana. 
 
Quant al retranqueig tan pot ser d’ús públic com privat i dependrà de la 
propietat, si és d’un propietari o de la comunitat de veïns; però una altra 
qüestió és l’ús que se’n pugui fer. L’Ajuntament només pot intervenir amb 
els que es dóna autorització per a ús públic. 
 
En contestació a la intervenció d’ICV-EUIA, és veritat que sempre s’ha de 
fer pedagogia. Les coses s’han d’explicar, en la majoria dels casos s’ha 
d’intentar consensuar, i amb allò que creus portar-ho a la pràctica però 
buscant la màxima complicitat dels demés. 
 
Des de l’any 2003 fins avui amb el tema del comerç, només per les vegades 
que ha anat el POEC a aquest Plenari, de parlar-ne se n’ha parlat molt. 
 
En l’any 2003 hi havia 5 associacions de comerciants que van pactar anar 
tots a una, fins avui hi ha hagut bona entesa, és una part important del 
comerç de Lloret, i això no vol dir que hi hagi una “trencadissa” entre les 
associacions anteriors, ni entre els comerciants de Lloret, ni entre els 
comerciants i el propi Ajuntament. 
 



Si que és veritat que les botigues petites situades en carrerons tenen més 
dificultat per cridar l’atenció del client, i hi ha moltes maneres i per 
aquestes l’esforç és superior. A altres llocs, trobem municipis amb petits 
rètols a fora amb molta classe, que identifica l’establiment. 
 
L’opinió dels comerciants ha de tenir un pes important, igual que els 
estudis, l’auditoria del comerç de Lloret i les tendències que hi ha. Qui 
governa ha d’anar uns passos per endavant del que hi ha al carrer, per no 
enlentir-nos. 
 
El Sr. Ontañón ha fer referència a què no es pot oblidar altres sectors, i és 
veritat, estem en el punt de mira de destinacions turístiques, i aposta pel 
concepte de qualitat, té unes aportacions, com incentius de tipus fiscal, i 
sempre acompanyat del diàleg. 
 
El Sr. Elorza parla d’una iniciativa valenta però feta d’una forma errònia i 
amb manca de consens. Sobre la manca de consens, ha de dir que entre els 
diferents comerciants no acaba d’haver-hi consens; hi ha un consens 
majoritari, però una part que no hi està d’acord. Segurament no s’ha portat  
bé en el propi àmbit de l’associació, i de temps n’han tingut molt. Sempre 
s’està a temps de consensuar. Però el Sr. Elorza ha buscat la sortida fàcil en 
aquest entrebanc de portar a aprovació aquest punt, i aquesta situació 
incòmoda que és desgastar-se des de l’oposició en l’aprovació d’una 
ordenança que realment porta un desgast polític i personal. 
 
La posició de buscar una sortida fàcil en la seva intervenció seria una 
excusa de mal pagador. Una part de les seves intervencions són de caràcter 
polític, i amb això no hi ha consens. 
 
Des de l’any 2003 l’equip de govern té la història escrita del que volen fer, 
en la mesura de les possibilitats, però concretament amb els portaveus es 
varen reunir en una taula i se’n va parlar, i ell sap el que es va opinar en 
aquesta reunió; com a criteri general, s’hi va estar d’acord. 
 
A la reunió de Lloret Turisme, on hi estan representats els gremis, 
associacions i les regidories que tenen relació amb el sector turístic, també 
es va discutir aquest tema i també va haver consens. Van celebrar que es 
prengués aquesta iniciativa. 
 
S’adreça al Sr. Elorza tot dient-li que ell coneix el tema del retranqueig 
privat tant des del punt de vista urbanístic com del seu ús. I el que no pot 
fer amb la seva intervenció és confondre: donar esperances a alguns, dir 
que són mitges veritats el que estan fent, etc. Doncs el que s’ha de fer és el 
que dicta la llei, tant urbanísticament com a les ordenances. Si el 
retranqueig és privat s’hi pot regular el seu ús, que queda regulat 
urbanísticament (comercial, comunitari, zona verda, etc). 
 
A l’ordenança actual, a l’art. 52.2 es diu: “En el cas dels espais amb 
retranqueig privat es permetran les mostres comercials als titulars dels 
mateixos i  a aquells que no essent-ho presentin permís  per  escrit  de  la 
Comunitat  de Propietaris, i tant en un cas com en altre  l'espai ocupat  



estigui  declarat als efectes de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).”. 
Quans permisos deu haver a l’Ajuntament de les comunitats de propietaris?. 
 
Lloret de Mar ha de fer aquest canvi d’una manera clara i contundent, no es 
pot fer de manera ambigua. Pel benefici del municipi, la vila turística i 
fonamentalment el comerç, i també per l’actualització del comerç. Per tots 
aquells comerços que s’esforcen dia a dia, pels nostres vilatans i vilatanes, 
pels nostres visitants. Per tots ells no podem tenir a Lloret una imatge 
comercial més pròpia dels primers anys del turisme. 
 
Us vol fer una reflexió; actualment a la nostra vila és impensable veure 
pràctiques que es realitzaven fa anys a Lloret de Mar. Parla per exemple 
d’habitacions d’hotel que compartien bany a la mateixa planta, venda 
ambulant a les platges, venda de ceràmica en burros, taxis sense aire 
condicionat, les calesses amb cavalls, o carrers no empedrats. Ara li toca al 
comerç fer aquesta renovació que fa anys han realitzat altres sectors.  
 
Per que som una destinació europea no podem defraudar l’expectativa 
creada en els nostres visitants. L’entrada a la Europa comunitària va 
significar que els països més avançats de la Europa occidental hagin anat 
canviant la percepció i realitat del que és Espanya, Catalunya i en especial 
de Lloret; per aquells que ens repetien més d’una vegada que Àfrica 
començava als Pirineus. 
 
Us poso alguns exemples: Actualment la propina que paguen els nostres 
clients ja no és superior al preu del que havien consumit, com arribava a 
passar fa 30 anys. Ara paguen pel que reben, igual que al seu país, i amb la 
mateixa moneda.  
 
Nosaltres ara som una destinació europea, estem dins de l’estat del 
benestar i com a tals hem de complir els drets i deures que això suposa.  
 
Un d’aquests criteris és el d’un comerç actual, amb una imatge atractiva, on 
no hi hagi lloc pel comerç il·legal, per les falsificacions, per l’etiquetatge no 
marcat, pel regateig. 
 
Com a destinació europea hem d’estar a l’alçada de l’expectativa creada. 
Nosaltres fa temps que sabem que no podem competir amb les noves 
destinacions emergents, són realitats diferents entre elles. Les normatives 
laborals, fiscals, sanitàries i mediambientals són molt diferents, no tant 
estrictes ni exigents.  
 
També sabem que cada vegada el turista que bé a un destinació catalana 
de sol i platja busca altres al·licients, complements i altres aspectes que 
influeixen molt a la hora d’escollir la destinació.   
 
Dos d’aquests aspectes són la gastronomia i el comerç. Una gastronòmica 
variada, bona i amb una relació qualitat-preu equilibrada i una oferta 
comercial diversa amb les mateixes característiques. 
 
Per la vessant social i econòmica, la incorporació a l’Unió Europea ha 
suposat una importa millora a nivell social i econòmic que hem de protegir i 



mantenir. L’entrada al mercat comú, la millora dels drets laborals, la 
igualtat entre l’home i la dona, l’abolició de practiques d’explotació. Dins del 
sector comercial també vetllar pel compliment d’aquests drets i tenir ma 
dura per tots aquells que no la compleixen. 
 
És un compromís electoral que el nostre comerç miri cap el futur, que 
s’adapti als nous reptes de qualitat, modernitat i rendibilitat que Lloret es 
mereix. Cal una actualització del comerç. 
 
Aquest ajuntament va prendre el compromís en el 2003 de que volíem 
continuar sent vila turística capdavantera, i així hem treballat i ho 
continuarem fent en el mateix sentit. 
 
Ho farem en tots els sectors i a pesar de les dificultats, sacrificis i esforços 
que representa per tots; no es fàcil, ni per els  que prenen  les decisions ni 
per tots aquells que d’una manera no voluntària els hi toca canviar. De 
1.200 comerços que hi ha a Lloret, aproximadament uns 250 tenen mostres 
comercials. 
 
Els darrers 15 anys però s’ha produït un augment de les males pràctiques i 
cal fer-hi front. Vol també deixar clar que no ens oposem a aquells 
comerciants de la Vila que varen començar allà pels anys 50-60 penjant 
mostres comercials. Els conec, no dubto de la seva pràctica comercial, de la 
honestedat i de la seva capacitat d’adaptació envers el futur. 
 
Més quan de manera repetitiva ens ho demanen els ciutadans, estudis 
seriosos, la defensa dels drets de les persones i treballadors, la defensa de 
la competència deslleial, l’incompliment de normatives o males practiques 
en el comerç. 
 
Parlo també d’immigrants il·legals abocats a l’explotació durant anys, 
influint en el preu de compra o lloguer de locals comercials i elevant-lo de 
tal manera que els fan inaccessibles a altres comerciants que realitzen 
practiques honestes. 
 
Tot això també ens obliga a donar un pas endavant, canviar aquest estil de 
fer comerç a Lloret. 
 
Tornant a la destinació turística europea i catalana en particular, nosaltres 
volem recolzar l’actualització del nostre comerç perquè creiem que ha de 
ser així. Sabem que en aquest canvi hi ha gent que per raó de edat, per 
dificultats econòmiques o perquè ja els hi va bé continuar fent el que en fet 
durant 50 anys no volen fer el canvi, però Lloret no s’ho pot permetre 
perquè seria matar la gallina dels ous d’or. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Coloma dient que l’alcalde ha parlat 
dels drets de les persones i el treball, i per això hi ha uns instruments de 
denuncia que aquest Ajuntament pot utilitzar sense haver de treure les 
mostres comercials. 
 
Està d’acord en millorar i denunciar les males pràctiques, per això hi ha les 
lleis i els reglaments. El POEC, que van aprovar tots, diu que hi ha un 74% 



d’aparadors d’establiments que s’han de millorar, així com la il.luminació, 
etc. L’alcalde barreja el comerç global, però ell voldria separar el comerç 
turístic del que utilitza dia a dia el ciutadà. 
 
ERC considera que no cal prohibir les mostres totalment. Cal un comerç de 
qualitat, però això no vol dir elitisme. La qualitat que ell entén és que un 
compra, crea una expectativa, i quan arriba al destí ho troba: preu-qualitat. 
 
El turisme de Lloret és de totes les classes socials, culturals i econòmiques. 
El que no és pot dir que tot és dolent i que en té en la culpa les mostres 
comercials. 
 
Hi ha grans ciutats, com al centre de Mònaco, on hi ha botigues que tenen 
les postals a fora. Cal saber contrastar les coses i no tancar l’establiment 
que el seu aparador no agradi. 
 
ERC podria haver anat al no i fer molta demagògia, però són responsables i 
entenen que aquest pas que es dóna avui, de prohibir totalment, en un any 
on la crisi es notarà i l’any vinent encara més, consideren que no és 
encertat. 
 
Cal fer complir les ordenances per regular el que hi ha al carrer, si cal 
notificar-ho a Treball, a la Generalitat, a qui calgui. Tots som conscients que 
hi ha coses que no es fan bé. Cal fer força entre tots per intentar regular-lo 
i fer-ho complir. Tant la retolació com posar preus està regulat, i cal fer-ho 
complir. 
 
Tal i com deia el Sr. Teixidor, no és tan la mostra sinó l’article. 
 
Quan hi ha un canvi de model, al menys pel que fa a la façana, i el consens 
ha de ser important. Hi ha establiments que han quedat desfasats, però en 
canvi hi ha mostres que estan prou bé. 
 
Seria fàcil per ells votar que no, però entenen que s’han de fer actuacions, 
per això s’abstindran. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Teixidor i li diu a l’alcalde que li ha agradat la seva 
resposta, tot i que no ha entrat en detall en la seva intervenció. No ha 
parlat dels articles que ell ha esmentat, ni de la problemàtica de la via 
pública, com les terrasses del passeig, tots unificats; per això ell proposava 
un element que donés uniformitat als comerços. 
 
Avui estem a l’aprovació inicial i si hi ha al.legacions tornarà a passar per un 
Plenari. 
 
Quan ha parlat de la junta de portaveus, aprofitant a tractar un tema de 
festes de barri van treure el tema de les mostres. Però els grups polítics on 
han de parlar d’aquests temes és a la comissió informativa i al propi plenari. 
 
També ha barrejat temes de potestat municipal amb uns que no ho són, 
que tot i que són problemàtics no són de la nostra competència. 
 



Som conscients que no es pot fer content a tothom, és impossible, hi ha 
molts interessos creats; en aquests moments el tema econòmic i de crisi 
també s’ha de notar als calaixos dels botiguers de Lloret, i per això cal ser 
prudents i buscar una solució a més llarg termini i consensuada. 
 
Segur que aquesta no és la única solució per millorar la imatge de Lloret. 
Quan Lloret surt als mitjans de comunicació no solament surten aquelles 
mostres comercials que a ningú agraden. 
 
Té la sensació que es vulgui castigar a algú o a algun sector determinat. Tal 
i com ja ha dit, la gran majoria dels establiments fan unes bones 
pràctiques, però sembla que una minoria hagi de poder contra una gran 
majoria. 
 
Avui ens ha parlat dels drets dels immigrants, dels bons comerciants i dels  
estafadors, que també n’hi ha, sobre tot de la última redada de productes 
falsificats. Tot i que no és de competència municipal, cal que s’informi 
d’aquestes pràctiques dolentes i abusives que es fan amb els immigrants en 
aquest sector i en altres. 
 
No s’ha agafat una sortida fàcil, hem intercanviat opinions, s’hi pot estar 
més o menys d’acord, i el debat a anat a uns nivells de respecte i de voler 
millorar. 
 
Finalitza dient que el POEC agrairia que es pengés a la pàgina web de 
l’Ajuntament, ell no l’ha sabut trobar –no és un expert. Però a l’igual que ha 
sabut trobat el POUM, trobaria el POEC. 
 
L’alcalde ha fet una referència a diversos paràgrafs del POEC, però ell 
reconeix que no se l’ha llegit tot, i com que té plena confiança amb el Sr. 
Llasera i li va demanar un resum. I aquest sí que se l’ha llegit. I en aquest 
hi ha instruments normatius pel tema de les actuacions via ordenances 
municipals. I quina és la sorpresa quan diem: “Actuació des de l’ajuntament 
via ordenances municipals per resoldre problemàtiques que contribueixin a 
la millora de la imatge del comerç a la zona centre. Ajuts per renovar 
persianes opaques. Garantia en el compliment de les ordenances referent 
als cartell. Restringir l’obertura de nous establiments de restauració a l’eix 
del centre. Restringir l’obertura d’establiments de souvenirs via activitat 
comercial. Que la venda d’alcohol en establiments estigui supeditada a 
condicionants. No permetre que les botigues sobresurtin al carrer més de 
mig metre o un metre.” 
 
El POEC està parlant d’una mida, i aquesta importa. Amb el sistema actuar, 
essent més durs amb els que incompleixen, està segur que es podria arribar 
a un consens per reduir les mostres comercials. 
 
Una minoria que incompleix i dóna mala imatge, castiga a la gran majoria, 
que realment està complint i té una actuació correcte. Considera que la 
solució seria donar aquest mig any de marge i que tots plegats busquem 
una solució que satisfés a la gran majoria i no com ara, que ens trobem 
amb una confrontació amb el sector implicat. 
 



Intervé el Sr. Garcia dient que en principi el seu grup estava d’acord amb 
aquesta modificació, però encara no havien sortit al carrer, moment en el 
que s’adonen que no és tan fàcil aplicar aquesta mesura. Demana perquè 
no es compleixen les ordenances municipals, però encara no se li ha 
contestat. 
 
Consideren que amb aquest compliment aquesta imatge tan deteriorada 
podria canviar, i en cas contrari es podria arribar a una mesura més 
dràstica. 
 
També ha parlat del tema dels treballadors, però realment, nosaltres tenim 
opció a vigilar, no una determinada ètnia o nacionalitat a la que fa 
referència sense dir-ho. Si parlem dels treballadors parlem de tots els 
treballadors del comerç. Si estan tan preocupats pel tema laboral, perquè 
l’Ajuntament no té un inspector de treball que faci complir la normativa?. 
 
Està clar que el comerç de Lloret ha de guanyar en qualitat, això és 
inqüestionable. Però trepitjant el carrer te n’adones que no és tan fàcil. 
Repeteix que abans que treure les mostres comercials demanen que es 
compleixi la normativa. 
 
Pren la paraula, tot seguit, el Sr. Ontañón dient que ningú pensava que 
aquest tema fos fàcil. Demana fer un esforç per aconseguir el major 
consens i diàleg. 
 
Recorda que quan es van peatonalitzar els carrers molta gent pensava que 
el fet que no passessin cotxes perjudicaria el comerç, però es va fer i avui 
en dia s’adonen que estaven equivocats. 
 
Espera que amb l’aprovació d’aquesta normativa se n’adonin del mateix, 
que és un bé per la nostra població. 
 
A continuació, intervé el Sr. Elorza dient que ell no ha pretès confondre amb 
el tema del retranqueig privat, ja que ha dit clarament que qui tenen el dret 
especial de gaudí d’aquest espai són els propietaris, els quals, a vegades, 
són les comunitats de propietaris del edificis, però també ha dit que qui n’ha 
de determinar l’ús és l’Ajuntament. 
 
Pel que fa a la redacció que es pretén donar a l’article 52, el Sr. Elorza  i 
considera que pot donar lloc a diferents interpretacions. Per altra banda, el 
Sr. Elorza valora negativament la manca de consens que aquesta proposta 
ha tingut entre els comerciants de Lloret, i pensa que si bé el consens total 
era molt difícil, si que s’hagués pogut aconseguir almenys un consens 
majoritari. 
 
Finalment, el Sr. Elorza considera que la intervenció de l’Alcalde relativa a la 
defensa dels drets dels treballadors no tocava. Ell es mostra completament 
d’acord amb les inquietuds que ha mostrat l’Alcalde en relació a aquest 
assumpte, però creu que barrejar aquest tema amb les mostres comercials 
és fer demagògia. És per tot això que el Sr. Elorza manifesta que el seu 
grup s’abstindrà a l’espera de veure les al.legacions que es puguin 
presentar, i de com es proposa resoldre aquestes. 



 
Intervé el Sr. Valls que, dirigint-se al Sr. Elorza, li diu que si no pretén 
confondre amb el tema del retranqueig privat, llavors el que està confós és 
ell. Així, el Sr. Valls explica que estan en retranqueig privat els edificis que 
tenen alineació de vial i que s’han d’enretirar 2 ó 3 metres de la vorera, i 
continua dient que aquests espais en el POUM estan urbanísticament 
qualificats com a verd privat, per la qual cosa, si l’únic ús admès és el de 
verd privat, això significa que els altres usos, com el de penjar samarretes, 
no està permès, a la qual cosa respon el Sr. Elorza dient que llavors tampoc 
està permès instal.lar taules i cadires. 
 
Prossegueix el sr. Valls, que diu que el consens, per altra banda, ha de ser 
no només amb els comerciants si no amb tota la població, ja que cal tenir 
en compte que, en definitiva, aquesta ordenança regula l’ús de la via 
pública.   
 
Per altra banda, el Sr. Valls recorda que aquesta proposta és fruit d’un 
estudi i d’una diagnosi, i recorda que instal.lar mostres comercials no és un 
dret que tingui el botiguer, si no que és per a poder exercir aquest dret cal 
una autorització municipal i, en aquest sentit, manifesta que l’equip de 
govern creu que evitant aquestes autoritzacions el comerç de Lloret 
millorarà. 
 
Pel que fa a la intervenció del Sr. Teixidor, el Sr. Valls comenta que si al 
treure les mostres comercials queden visibles façanes que no estan en 
condicions, llavors el que caldrà serà rehabilitar aquestes façanes, i que això 
ja està previst en el POUM. 
 
Finalment, el Sr. Valls comenta que el que es pretén amb aquesta 
modificació és afrontar un problema que “se n’havia anat de les mans”, i en 
relació al qual calia aportar solucions. L’equip de govern proposta aquesta 
sol.lució, mentre que l’oposició només ha parlat de falta de diàleg. 
 
Pren la paraula novament el Sr. Alcalde, que  es mostra d’acord amb 
l’opinió expressada pel Sr. Coloma segons la qual la qualitat no té perquè 
pertànyer exclusivament a productes elitistes. En aquest sentit, ell pensa 
que tant bo és per Lloret la venda de samarretes com d’altres articles, 
sempre que es presenti adequadament el producte. 
 
En relació al tema de les postals, l’Alcalde diu que si es plantegen 
al.legacions sobre aquest assumpte s’estudiaran, i si s’arriba a la conclusió 
que no es dolent que hi siguin, podria considerar-se la possibilitat de 
regular-ho. 
 
Pel que fa al fet que es prengui aquesta mesura en època de crisi, l’Alcalde 
pensa que és precisament en època de crisi quan cal mirar endavant. 
L’Alcalde posa l’exemple d’una persona que assenyala la lluna amb el dit, i 
de dues persones que s’ho miren una veu la intenció d’assenyalar la lluna i 
l’altre només la punta del dit. Així ell pensa que cal mirar sempre a la lluna. 
 
Pel que fa a la postura del grup municipal d’ERC, l’Alcalde li diu al Sr. 
Coloma que l’abstenció és la postura més còmoda, perquè tot i haver 



criticat la mesura no pot votar-hi en contra perquè sap que des del 
Departament de Comerç i Turisme de la Generalitat, al front del qual hi ha 
un Conseller del seu partit, es veuria malament un vot contrari. 
 
Pel que fa al Sr. Teixidor, en primer lloc l’Alcalde li agraeix el to de les seves 
paraules, i després li pregunta si realment pensa que perquè es suprimeixin 
les mostres comercials es vendrà menys. En aquest sentit, l’Alcalde es 
mostra convençut que no es vendrà menys, i que, al contrari, els 
comerciants que ofereixin el seu producte amb millors condicions vendran 
més. 
 
Pel que fa a la petició efectuada pel sr. Teixidor de que el POEC estigui 
penjat a la Web municipal, li demana al regidor de comerç, Sr. Llasera, que 
s’ocupi de que es pengi el més aviat possible. 
 
Prossegueix l’Alcalde que, dirigint-se al Sr. Garcia, considera incongruent el 
seu canvi d’opinió per haver sortit un cap de setmana a passejar per Lloret 
per veure botigues. Així, l’Alcalde li comenta que fa molts anys que viu i 
coneix Lloret com per canviar d’opinió en un cap de setmana. 
 
Pel que fa al tema de les inspeccions de treball, l’Alcalde li recorda al Sr. 
Garcia que la Conselleria de Treball és del seu partit, i que les inspeccions 
de treball sempre, fins i tot quan a la Generalitat governava CIU, es fan als 
que estan a l’ordinador i, a més, pensa que per tot Girona hi ha pocs 
inspectors de treball. De inspectors de comerç l’Ajuntament només en te un 
i ara s¡’ha convocat una plaça, però és molt complex controlar les 1.200 
botigues de Lloret amb els recursos que es tenen. 
 
Per altra banda, l’Alcalde afirma que pot entendre la por al canvi que puguin 
tenir alguns botiguers, però això no hauria de fer que intentéssim seguir 
millorant. 
 
En un altre ordre de coses, l’Alcalde cita com a referent a la Roca del Vallès, 
un municipi que en un moment donat va fer una aposta per un sector 
comercial que ha aconseguit que es programin vols charters des de 
diferents països europeus per anar a comprar a La Roca. Així, l’Alcalde es 
pregunta perquè no és Lloret qui ha fet aquesta aposta, quan Lloret té la 
infraestructura hotelera per rebre i donar servei a molta més gent. 
 
Continua la seva intervenció l’Alcalde que, dirigint-se al Sr. Elorza, li diu que 
li llegirà un escrit. El text íntegre de l’escrit que llegeix l’Alcalde és el 
següent: 
 
“Aquesta mesura no és un fet aïllat, sinó que forma part d’una amplia 
estratègia per a millora la imatge del municipi. Es evident, que si parlem 
d’una transformació global de Lloret, que implica un canvi de tendències en 
l’àmbit urbanístic, turístic i en el dels equipaments, el comerç no pot quedar 
al marge d’aquesta transformació. No podríem pensar en un Lloret, 
concebut com una petita ciutat de serveis. I és a conseqüència d’aquesta 
estratègia que l’Ajuntament pretén recolzar la iniciativa dels comerciants, 
col·laborant en la modernització i especialització dels comerços amb 
mesures com la que abans esmentava.  



 
Però, des de l’Ajuntament tampoc podem esperar a que els problemes o les 
mancances es resolguin per si soles. És evident, que si hem centrat els 
esforços en un pla d’actuacions per tornar a recuperar el paper de població 
capdavantera a la Costa Brava, hem, d’aplicar les mesures necessàries per 
què tots els sectors de la vida econòmica i social del municipi no es quedin 
enrere. I és per això que, una vegada més, els informem amb antelació de 
les mesures que aquesta Corporació adoptarà durant l’exercici del 1993, i 
que es traduiran en la retirada de la via pública de totes les mostres 
comercials. 
 
Quan parlem de retirar les mostres comercials, parlem també de dotar al 
centre comercial del municipi d’una nova infraestructura, l’illa de vianants 
connectada amb la Plaça de Pere Torrent, però parlem també d’un sistema 
portuari interior, la Marina, que al marge de millorar i dinamitzar el sector 
de Fenals, també serà un important punt d’atracció envers Lloret, o d’un 
nou aparcament dins del futur complex del parc urbà de Can Xardó. De poc 
serviria invertir diners i esforços en potenciar el comerç del municipi a 
través de totes aquestes infraestructures, si aquest comerç no avança. Tots 
sabem que la imatge que ofereixen les mostres comercials al carrer, no és 
precisament la d’un centre de comercial de qualitat”. 
 
Estem parlant d’un projecte en el qual és tant important el paper del sector 
públic com el del sector privat, d’un projecte pensat en fer de Lloret  un 
hàbitat d’alta qualitat de vida que no serà possible sense la col·laboració del 
comerç local”. 
  
Després de llegir l’escrit l’Alcalde li diu al Sr. Elorza que aquest és un escrit 
que porta data de 12 de maig de 1.992 i que va signar qui llavors era 
Alcalde de Lloret, que com bé sap era del seu partit. Però afirma que no li 
diu perquè fos del seu partit, si no que ha volgut llegir aquest escrit per 
evidenciar que d’aquest tema de les mostres comercials a Lloret fa molt 
temps que se’n parla i que, fins i tot abans de 1.992, concretament a l’acord 
d’aprovació de les ordenances fiscals de 1.991 ja es va plantejar aquest 
tema.  
 
Així, l’Alcalde opina que després d’estar molt temps discutint sobre el model 
comercial ara toca prendre decisions, i que quan es prenen decisions es 
poden cometre errors, però considera que el pitjor és equivocar-se amb 
decisions preses pels altres.  
 
Prossegueix l’Alcalde que afirma que  ara  toca el canvi, l’esforç, l’aposta al 
sector comercial i, d’aquesta forma està segur que el resultat serà el premi 
d’un nou futur. Afirma que a vegades els arbres no ens deixen veure el 
bosc, però ell assegura el futur serà millor. 
 
L’Alcalde comenta que aquests dies molta gent li havia dit que ja era hora, i 
pensa que aquest és el senyal de que calia un canvi, i que el temps que 
tardarà depèn de nosaltres però, torno repeteix que  és necessari, perquè  
mentre hi hagi uns establiments que utilitzin males pràctiques del comerç la 
imatge comercial i turística del municipi quedarà emmascarada en 



detriment dels establiments que fa temps que treballen per l’actualització i 
reconversió dels seus comerços. 
 
L’Alcalde afirmar ser conscient de l’esforç que s’ha deixat de fer durant 
molts anys en el sector comercial, però en aquests moments vol deixar 
constància que l’últim i el primer que dona la cara i ha de fer ús de les 
seves responsabilitats és ell i el govern municipal acompanyat per les forces 
polítiques que s’hi volen sumar. Afirma que no va tornar-se a presentar com 
a Alcalde per quedar-se parat, si no que vol lluitar per deixar un Lloret més 
actualitzat i més dotat en serveis i equipaments, amb una millor qualitat de 
vida i una millor oferta turística del que va rebre. Es mostra segur que 
durant el que resta d’any i el 2009 caldrà posar-hi el coll per aconseguir 
donar aquest pas, però manifesta que aquesta és una tasca de tots,  i 
afirma que l’Ajuntament estarà al costat dels que necessitin una ajuda 
tècnica, professional, promocional o inclús es pot mirar si pot haver-hi algun 
ajut de tipus fiscal o econòmic. 
 
Finalment, l’Alcalde comenta que ara s’obre un període on poder presentar 
al·legacions i, quan quedi aprovat finalment, ja no es podran demanar més 
autoritzacions de mostres comercials. A partir de l’1 de gener del 2009 ja 
no es podran penjar més mostres en el terme municipal de Lloret de Mar. 
Considera que és el moment d’equilibrar la balança, i sap que tots els que 
tenen negocis en productes especialitzats, consolidats, garantits, etiquetats, 
etc.., estan segurs del que tenen portes endins i no els importarà no tenir 
mostres comercials, ja que saben que per fi, tothom jugarà les mateixes 
cartes. Els altres, tots aquells que volen practicar un comerç deshonest, els 
que no etiqueten el gènere, els que falsifiquen, regategen o venguin tabac i 
alcohol il·legal, potser hauran de tancar i marxar, serà el millor per Lloret. 
 
L’Alcalde conclou la seva intervenció dient que continuaran lluitant pel que 
creuen i perquè l’orgull de ser de Lloret, l’orgull de viure a Lloret i l’orgull de 
que parlin bé de Lloret continuï creixent. També perquè els lloretencs, 
lloretenques, treballadors i empresaris tinguin un futur millor on encaminar 
els seus negocis antics i nous i els de les seves famílies. És per això pel que 
són aquí i pel que se’ls ha donat confiança. 
 
Sense més deliberació, l’Alcalde sotmet la proposta a votació que queda 
aprovada per majoria absoluta amb  i per 13 vots favorables dels regidors 
de CIU i PP, i 8 abstencions dels regidors de PSC-PM, ERC, GRILL i ICV-
EUIA. El text de la proposta aprovada és el següent: 
 

“Atès que l’actualment vigent article 52 de l’Ordenança municipal de 
la Via Pública de Lloret de Mar disposa el següent: 
 

“V - Mostres Comercials 
 
Article 52è.- 1.- Queda terminantment prohibida l'ocupació de la via 
pública (calçada i voreres), amb mostres comercials.  
 
2.-  En el cas dels espais amb retranqueix privat es permetran les 
mostres comercials als titulars dels mateixos i  a aquells que no 
essent-ho presentin permís  per  escrit  de  la Comunitat  de 



Propietaris, i tant en un cas com en altre  l'espai ocupat  estigui  
declarat als efectes de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE). 
 
3.- Es podrà ocupar la vorera o calçada amb testos de plantes si a 
criteri de la Policia Local no dificulta la circulació de vehicles o dels 
vianants, prèvia autorització i amb les condicions que estableixi 
l’Ajuntament. 
 
4.- Caldrà fer instància anyalment sol·licitant l’ocupació de la via 
pública amb mostres comercials penjants. Quedarà prohibida 
l’ocupació de la via pública amb mostres comercials penjants el dia 
24 de juliol (Festivitat de Sta. Cristina), el dia de Sant Romà i Nadal. 
 
5.- En els carrers en que el promig d’amplada sigui inferior a 2 
metres de façana a façana no s’autoritzarà a l’ocupació amb mostres 
comercials penjants. 
 
Tampoc s’autoritzarà l’ocupació amb mostres comercials penjants als 
passeigs Agustí Font, Jacint Verdaguer i Camprodon i Arrieta. 
 
6.- Es permeten les mostres comercials penjants fins l’alçada del 
forjat de la planta baixa de la botiga i no es rebassin els 3,00 metres 
d’alçada, no sobresurtin més de 0'20 metres i sempre que es deixin 
lliures 0,20 metres de la rasant de la vorera o calçada. Les botigues 
de flors, fruites i verdures podran ocupar 0,20 metres de la vorera o 
calçada a partir de la línia de la façana. 
 
7.-  Només es podran ocupar les parts opaques de les façanes, 
havent de quedar, per tant, lliures, els aparadors, accessos, etc. Les 
mostres comercials no podran dificultar la visió de les plaques de 
noms i números de carrer, de les senyals de trànsit ni de cap altre 
element del mobiliari urbà. 
 
8.-  Solament es permetrà aquestes ocupacions en les façanes de  
cada establiment sense poder ocupar, en cap cas, les façanes veïnes 
ni les de davant de l'establiment. 
 
9.- En les façanes no podrà instal·lar-se de forma fixa cap tipus 
d'amarratge que sobresurti de les mateixes fins dos metres d’alçada. 
A la resta es permetrà que siguin fixes sempre que no sobresurtin 
més de 0,05 metres. 
 
10.- En cap cas s'autoritzarà cap mena d'ocupació en  façanes 
d'edificis  que  figurin  al  catàleg  de  protecció   d'elements d’interès  
històric-artístic  que  forma  part  del  Pla  General Municipal 
d'Ordenació Urbana de Lloret de Mar. 
 
11.- Les mostres  comercials penjants, a l'igual  que els elements en 
que s'exposin, hauran d'ésser retirats en les hores de tancament de 
l'establiment. En cas que tinguessin autorització per utilitzar aquests 
espais, l’horari d’autorització ho prohibirà entre les 23 i les 8 hores 
del dia següent. 



 
12.- Les instal·lacions d'aparells o expositors en què es contempli la 
instal·lació  elèctrica  hauran d'ésser degudament protegides d'acord 
amb el reglament d’instal·lacions elèctriques i els titulars dels 
establiments seran els únics responsables  de qualsevol accident que 
pugui ocórrer. 
 
13.- No es permetrà la instal·lació d'aparells de pesar o mesurar ni 
caixes enregistradores o aparells similars a les voreres. Aquests 
sempre hauran d'estar instal·lats a l'interior de l'establiment. 
      
14.- Queda així mateix prohibida l'ocupació de les voreres i calçada 
amb tota mena de màquines de venda automàtica o semiautomàtica. 
 
15.- L'Ajuntament es reserva el dret de senyalitzar, quan ho cregui 
convenient,  mitjançant  distintius  visibles   des   de l'exterior, les 
autoritzacions concedides”. 
 
Atès que des de la regidoria delegada en matèria de comerç es 
considera convenient modificar l’article 52 de l’ordenança municipal 
de policia de la via pública, als efectes d’aconseguir una millor imatge 
dels comerços de Lloret mitjançant la supressió de les anomenades 
“mostres comercials”. 
 
Atès allò establert en l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en relació al procediment 
d’aprovació i modificació de les ordenances municipals. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi 
Ambient i Mobilitat, adopta el següent d’acord: 
 
PRIMER. Modificar l’article 52 de la vigent ordenança municipal de 
policia de la via pública, així com el títol de la subsecció en la que se 
integra aquest article (subsecció V de la secció 2ª del Capítol IV), els 
quals quedaran redactats de la següent manera: 
 

“V- Ocupació de la via pública amb  mostres comercials. 
 
Art. 52è.-  1.- En relació a l’aplicació d’aquesta ordenança, s’entenen 
per mostres comercials aquells articles de venda que s’instal.len o 
col.loquen a la via pública (vorera o calçada), concretament a la 
banda exterior respecte la línia que suposa la porta d’entrada a un 
establiment comercial. 
 
En aquest sentit, s’entenen per mostres comercials “penjants” aquells 
articles de venda que s’instal·len, mitjançant qualsevol mecanisme, al 
vol de la via pública, concretament a la façana exterior respecte la 
línia que suposa la porta d’entrada a un establiment comercial. 
 
2.- D’acord amb la definició efectuada en el punt anterior, i d’acord 
amb les recomanacions que es realitzen en el Pla d’ordenació 



d’equipaments comercials de Lloret de Mar (POEC), aprovat 
definitivament per Resolució del Conseller de Innovació, Universitats i 
Empresa de data 6 de maig de 2008,   queden prohibides les mostres 
comercials i les mostres comercials “penjants” a tot el terme 
municipal de Lloret de Mar.  
 
3. La prohibició a la que es fa referència en el punt anterior, tindrà la 
següent entrada en vigor: 
 
a) En relació als establiments comercials que no disposin de la 

preceptiva autorització municipal, la prohibició entrarà en vigor al 
mateix moment en que entri en vigor aquest article. 
Així mateix, en els establiments comercials en que qualsevol de 
les seves façanes estiguin ubicades al Passeig Agustí Font, 
Passeig Jacint Verdaguer i Passeig Camprodon i Arrieta, la 
prohibició també entrarà en vigor al mateix moment en que entri 
en vigor aquest article. 

 
b) En relació als establiments comercials de la resta del municipi que 

en la data d’entrada en vigor d’aquest article disposin de la 
preceptiva autorització municipal, la prohibició entrarà en vigor a 
partir del dia 1 de gener de 2009. 

 
4.- Pel que fa als establiments comercials que enlloc de confrontar 
amb la via pública ho fan amb els espais coneguts com a 
“retranqueigs privats” (espais de titularitat privada que es troben a la 
banda exterior de la línia que suposa la porta d’entrada a 
l’establiment, i que, malgrat poder acreditar-se la seva titularitat 
privada, se’n fa un ús comú general per part dels vianants), també 
s’estableix, a partir del dia 1 de gener de 2009, la prohibició 
d’instal·lar o col·locar mostres comercials i mostres comercials 
“penjants” en els esmentats “retranqueigs privats”. 
 
5. La prohibició de instal.lar o col.locar mostres comercials no regeix 
per les flors, fruites i verdures, que podran exposar-se a la via 
pública ocupant, com a màxim, 0’50 metres  de la vorera o calçada a 
comptar des de la línia de façana, prèvia autorització municipal que 
s’atorgarà sempre que els establiments sol.licitants estiguin en 
possessió de la preceptiva llicència o permís ambiental, i d’acord amb 
l’informe que s’emeti per part dels corresponents serveis municipals. 
La vigència d’aquesta autorització s’extendrà fins el dia 31 de 
desembre de l’any en que se sol.licitin i, en cas que vulgui renovar-
se, haurà de sol.licitar-se de forma expressa cada any. 
 
6. L’ocupació de la vorera o calçada amb testos de plantes, sempre 
que aquests tinguin caràcter ornamental i no siguin articles de venda, 
podrà autoritzar-se per l’Ajuntament sempre que, d’acord amb 
l’informe que s’emeti per part dels corresponents serveis municipals, 
no es dificulti la circul.lació de vehicles o vianants. 
 
7. En cas que s’incompleixi allò regulat en aquest article 
L’Ajuntament, a banda de iniciar el corresponent expedient 



sancionador, s’ordenarà als titulars de l’establiment infractor la 
retirada dels elements exposats, sens perjudici que en cas de no 
observança del requeriment, es procedeixi a l’execució subsidiària a 
càrrec de l’interessat”. 
 
SEGON.- Publicar un anunci d’aquestes modificacions al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i posar a informació pública l’expedient per un termini de 
trenta dies, a partir de la seva publicació, a efectes d’audiència als 
interessats, i perquè puguin presentar les reclamacions i 
suggeriments que considerin adients. 
 
TERCER.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, 
l’acord inicial esdevindrà definitiu, i si es presenten, es resoldran i 
tornarà l’expedient al Ple per  a la seva aprovació definitiva. 
 
QUART.- Una vegada aprovada definitivament, es farà la publicació 
íntegre de les modificacions al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona”. 
 

7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA, PER 
DEMANAR AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA EL MANTENIMENT DE L’OFERTA DE BATXILLERAT 
NOCTURN A L’IES SA PALOMERA DE BLANES. 
 
Prèvia autorització del Sr. Alcalde, el Sr. Garcia presenta la proposta llegint-
ne íntegrament el seu text. 
 
Intervé el Sr. Ontañón, que recorda que en èpoques passades de majors  
dificultats econòmiques, els estudis en horari nocturn van permetre formar-
se a molta gent que no podia estudiar de dia perquè havia de treballar. Per 
aquest motiu, afirma sentir-se totalment solidari amb les persones que 
estudien de nit, i considera que pretendre justificar la supressió d’una línia 
de batxillerat nocturn amb l’argument de l’educació a distància no és més 
que una simple excusa, que tapa la que ell considera que és el veritable 
argument que és el de retall de la despesa. 
 
Intervé el Sr. Elorza que es mostra favorable a aquesta moció. Així, el Sr. 
Elorza argumenta que, si bé és cert que l’ensenyament a distància guanya 
cada cop més seguidors, però considera que mentre el IOC (ens de la 
Generalitat que promou l’ensenyament públic a distància del batxillerat a 
Catalunya) no estigui totalment consolidat, no s’hauria de prescindir del 
batxillerat nocturn presencial. 
 
Per altra banda, el Sr. Elorza aprofita l’avinentesa per interessar-se per 
saber com està el tema de la xarxa local sense fils “WI-Fi”, que al seu 
entendre, guarda relació amb el tema de l’educació a distància, ja que pot 
ajudar a promoure aquesta modalitat de formació. 
 
Intervé la Sra. Olivé, Regidora delegada d’Educació, que anuncia el vot 
favorable del grup de CIU. Prossegueix la Sra. Olivé, que comenta que li 
consta que els 23 alumnes lloretencs que cursen batxillerat nocturn a l’IES 



Sa Palomera de Blanes fan un gran esforç per anar progressant 
d’assignatura en assignatura, ja que generalment no poden matricular-se 
d’un curs sencer per manca de temps.  A més, considera que la voluntat del 
Departament d’Educació de la Generalitat d’anar substituint el batxillerat 
nocturn presencial pel telemàtic a distància pot afavorir a alguns alumnes, 
però en pot perjudicar a molts d’altres.  
 
Per altra banda, la Sra. Olivé afirma que dels 2.200 estudiants gironins que 
demà començaran l’examen de selectivitat n’hi ha uns quants que han 
realitzat el batxillerat en modalitat presencial nocturna, i que malgrat que 
segons les dades del Departament d’Educació pel curs vinent totes les 
sol.licituds de batxillerat nocturn a l’IES Sa Palomera seran ateses, 
considera negatiu que es vagi debilitant l’oferta de places de batxillerat 
nocturn. 
 
Pren la paraula l’Alcalde, que respon la pregunta del Sr. Elorza sobre la 
xarxa “WI-FI” dient que s’hi està treballant des de la regidora corresponent, 
però comenta que darrerament ja s’està parlant d’una altre tecnologia, que 
rep el nom de “WIMAX”, en relació a la qual l’Ajuntament de Lloret també 
s’hi ha interessat i, en aquest sentit, se sap que el Departament de 
Governació està estudiant de implantar-la al territori català, per la qual cosa 
s’estarà atent al que es faci des de la Generalitat. 
 
Finalment, intervé el Sr. Garcia, que agraeix la sensibilitat de tots els grups 
respecte el tema plantejat en aquesta moció. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació, 
que queda aprovada per unanimitat. El text íntegre de l’acord adoptat és el 
següent: 
 

“Donat que: 
 
El curs passat el Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya no va permetre ampliar l’oferta de 2 a 3 grups de 2n de 
batxillerat nocturn, per la qual cosa es van haver de rebutjar més de 
20 sol·licituds. 
 
Per al curs 2008-2009 el Departament d’Educació ha reduït l’oferta de 
1r de batxillerat de 2 grups, que hi ha actualment, a 1 sol grup. En el 
curs actual hi ha un total de 58 sol·licituds, la qual cosa va suposar la 
no admissió de 23 alumnes. 
 
L’eliminació total del 1r de batxillerat a la meitat dels instituts que 
l’ofertaven a Catalunya, les limitacions patides el curs passat i la 
retallada de l’actual curs a l’IES Sa Palomera fan veure nítidament 
que la intenció del Departament d’Educació és l’eliminació total 
d’aquest estudis a Blanes i que, de rebot, afectarà a Lloret de Mar. 
 
La supressió del Batxillerat nocturn no queda compensada amb el 
foment de l’ensenyament a distància i comportarà, a la pràctica, el 
trencament de les possibilitats de promoció intel·lectual i laboral 
d’aquelles persones a qui va faltar maduresa a la seva adolescència, 



però que es mereixen una segona oportunitat; i de persones a qui la 
vida no els hi ha posat fàcil però que tenen el coratge suficient per 
voler millorar com a persones i com a treballadors. 
 
L’IES Sa Palomera, en el batxillerat nocturn té un índex d’èxit 
acadèmic d’un 60%. El 40% d’abandonament queda completament 
compensat per la millora de la cohesió i la justícia social. És innegable 
la tasca de cohesió social que ha portat a terme l’IES Sa Palomera de 
Blanes per a tots els municipis de la Selva Marítima i l’Alt Maresme, 
com ho demostren les 228 titulacions de batxillerat atorgades en els 
últims 5 anys. 
 
Per aquestes raons: 
 
Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi Ambient 
i Mobilitat, adopta el següent d’acord: 
 

1. L’Ajuntament de Lloret de Mar dóna suport a la voluntat de 
l’IES Sa Palomera d’atendre totes les sol·licituds fetes per 
cursar el batxillerat nocturn. L’Ajuntament de Lloret de Mar vol 
que ni un sol ni una sola jove es quedi sense poder estudiar 
per manca de places. 

 
2. L’Ajuntament de Lloret de Mar demana a la Conselleria 

d’Educació que no suprimeixi un curs de 1r de batxillerat 
nocturn per curs vinent, ja que hi ha prou demandes per 
organitzar dos cursos. 

 
3. L’Ajuntament de Lloret de Mar vol donar reconeixement a 

l’important tasca social que està realitzant l’IES Sa Palomera 
impartint el batxillerat nocturn i no només dóna suport moral 
sinó que també farà difusió d’aquesta modalitat, amb els 
mitjans de què disposa, fent-ne difusió per tal que els 
lloretencs i les lloretenques coneguin l’existència d’aquest tipus 
d’estudi per tal que en puguin fer ús si ho necessiten. 

 
4. L’Ajuntament de Lloret de Mar demana al Departament 

d’Educació de la Generalitat la garantia de futur del batxillerat 
nocturn  a l’IES Sa Palomera, mentre hi hagi un grup suficient 
de joves que vulguin fer-ho. 

 
5. Comunicar aquest acord al Departament d’Educació per tal que 

en sigui coneixedor i actuï en conseqüència”. 
 
8.-APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I 
EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització del Sr. Alcalde, exposa la proposta el Sr. Riera, Regidor 
delegat de Medi Ambient, que explica que es tracta d’un document de 
caràcter tècnic, que el que fa és establir quin és l’objecte, el marc jurídic i 
els tipus i mitjans de instal.lació necessaris. Regula així mateix la titularitat 



de la deixalleria, els tipus de residus que s’hi poden abocar, els preus els 
horaris de funcionament, etc. 
 
Prossegueix el Sr. Riera, que explica que la voluntat de l’Ajuntament 
reflectida en aquest reglament és que la deixalleria presti servei de dilluns a 
dissabte en un horari ampli, i que els particulars, així com els propietaris 
d’establiment o industries petites, puguin dipositar-hi residus gratuïtament, 
mentre que les grans indústries hagin d’abonar la taxa corresponent. 
 
El Sr. Riera finalitza aquesta intervenció  dient que el que es proposa ara és 
aprovar inicialment aquest reglament, i que una vegada aprovat se 
sotmetrà a informació pública per un període de 30 dies durant els quals 
podran presentar-se al.legacions. en cas que n’hi hagi, aquestes s’haurien 
de resoldre pel Ple abans de l’aprovació definitiva, i en cas d’absència 
d’al.legacions el reglament s’entendria automàticament aprovat una vegada 
transcorregut el termini d’exposició pública. Manifesta que la voluntat de 
l’equip de govern és que la deixalleria es posi en funcionament el proper 
mes de juliol. 
 
Intervé el Sr. Coloma, que després de recordar que aquesta proposta va 
entrar a l’ordre del dia de la comissió informativa per la via d’urgència, per 
la qual cosa no ha tingut temps per poder-se mirar a fons el reglament, 
anuncia que la seva intenció és la de presentar al.legacions en relació a 
diversos temes, per exemple als horaris de funcionament. Per altra banda, 
el Sr. Coloma afirma no haver sabut veure on estan regulats els preus, així 
com tampoc ha sabut veure l’annex al que es fa referència en el reglament. 
A més, el Sr. Coloma comenta que troba a faltar en el reglament la 
possibilitat d’abocar pintures i dissolvents. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia, que es mostra d’acord amb l’aprovació del 
reglament, però vol comentar-ne algun aspecte, com per exemple, el que 
es preveu a l’article 5 de facilitar als usuaris un carnet per a fomentar-ne 
l’ús. En aquest sentit, recorda que el seu partit ja proposava al programa 
electoral el de concedir bonificacions tributàries per utilitzar el servei de la 
deixalleria.  
 
Prossegueix el Sr. Garcia que, en relació a la campanya de sensibilització 
per a l’ús de la deixalleria, demana que no passi com amb les campanyes 
de sensibilització relatives a la recollida de residus que ha de fer l’empresa 
concessionària, ja que ve obligada per contracte, però que en realitat no fa. 
  
Intervé el Sr. Elorza, que després de mostrar-se d’acord amb el que ha 
comentat el Sr. Coloma respecte el fet que no ha sabut veure l’annex de 
preus, considera que s’haurien d’endurir més las sancions pels abocaments 
incontrolats, i que, per altra banda, no queda clar quin tipus de 
incompliment constitueix una infracció lleu, greu o molt greu. 
 
Intervé de nou el Sr. Riera, que explica que aquest reglament segueix les 
directrius marcades per la Generalitat sobre gestió i utilització de la 
deixalleria i, en aquest sentit, considera que les sancions, els preus, les 
campanyes de sensibilització, etc.. han de ser homologables a la resta de 
deixalleries. Pel que fa a l’horari, el Sr. Riera entén que la seva regulació 



està relacionada amb el tema del personal de la deixalleria, és a dir, quan 
més hores obert, més personal i, en aquest sentit, recorda que només es 
pot gastar el que està pressupostat. 
 
Per altra banda, el Sr. Riera explica que mentre s’elaborava el reglament es 
van plantejar si els diumenges la deixalleria havia d’estar  oberta o tancada. 
Així, explica que, d’entrada s’ha determinat que es tanqui, però diu que si hi 
ha al.legacions en aquest sentit, ho estudiaran, perquè pensa que potser es 
podria canviar el dia de tancament de diumenge per dilluns. 
 
Prossegueix el Sr. Riera, que els preus són de caràcter privat i s’han 
d’aprovar per la Junta de Govern Local a proposta del concessionari. 
Finalment, pel que fa a la qualificació de les infraccions com a lleus, grues o 
molt greus, explica que, al seu entendre, està perfectament definit a l’article 
18 del reglament. A més, considera que els articles relatius al règim 
sancionador són els que menys s’han de utilitzar, perquè la finalitat no és 
sancionar si no fomentar l’ús d ela deixalleria. 
 
Pren la paraula novament el Sr. Coloma, que anuncia que el seu grup 
presentarà al.legacions durant l’exposició pública per tal que es contempli la 
possibilitat d’abocar pintures i dissolvents. 
 
Intervé el Sr. Elorza, que també manifesta la voluntat del seu grup de 
presentar al.legacions amb la finalitat que es concreti més la qualificació de 
les infraccions, a fi i efecte d’obtenir major seguretat jurídica, tota vegada 
que es mostra d’acord amb el Sr. Riera amb que l’objectiu no és sancionar 
si no fomentar l’ús d ela deixalleria. 
 
Finalment, el Sr. riera recomana als regidors que desitgin obtenir més 
informació sobre aspectes tècnics de la deixalleria, que ho preguntin als 
tècnics municipals. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació, 
que queda aprovada per majoria absoluta amb 15 vots a favor (grups 
municipals de CIU, PP, IC-V/EUIA i GRILL) i 6 abstencions (grups municipals 
del PSC i ERC). El text íntegre de l’acord adoptat és el següent: 
 

“Vist l’esborrany del Reglament regulador de l’ús i explotació de la 
deixalleria municipal de Lloret de Mar, redactat des de la Secció de 
Medi Ambient. 
 
Vistos els articles 49 de la Llei 7/85; 52, 66, 178, 236 i 237 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, (Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril); i articles 60 i següents del ROAS 
(Decret 179/1995, de 13 de juny), i concordants, en relació al 
procediment d’aprovació de reglaments i ordenances municipals. 
 
Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi Ambient 
i Mobilitat, adopta el següent d’acord: 
 



PRIMER.- Aprovar inicialment el REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I 
EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE LLORET DE MAR. 
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 
dies naturals amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí 
Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat i tauler d’anuncis 
de la Corporació, així com a la web municipal. 
 
TERCER.- En el supòsit que no es presentin al·legacions o 
reclamacions, el Reglament esdevindrà aprovada definitivament, 
d’acord amb allò que disposa l’article 49.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local”. 

 

9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, DE 
COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES PER LA 
PAU I EL DESARMAMENT -  24 DE MAIG. 
 
Prèvia autorització de l’Alcalde, el Sr. Coloma exposa la moció donant 
lectura íntegre del seu text. 
 
Intervé el Sr. Garcia per manifestar el seu vot favorable a la moció. 
 
Intervé la Sr. Bertran que, després d’anunciar el suport i vot favorable del 
seu grup a la moció, realitza la intervenció que es reprodueix a continuació 
de forma literal: 
 
“El Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament es va 
instaurar el 24 de maig de 1982 per grups de dones pacifistes europees per 
tenir present la força de les iniciatives d’aquests moviments. L’equip de 
govern vol donar suport a tots els grups de dones que treballen per la pau i 
reconèixer la seva vàlua com expertes en la reconstrucció i mediació de 
conflictes. Cal treballar per la Pau i no-violència i tenir en compte la 
perspectiva de gènere alhora d’encarar aquesta feina. I cal fer-ho amb 
mocions com les que presentem avui, però sobretot amb la feina de la 
persistència i no defalliment del dia a dia, dels petits-grans objectius que 
ens hem fixat des de la regidoria pel 2008: Consell de les dones, web, cicle 
de xerrades, campanyes de sensibilització sobre temes que ens afecten 
directament. Perquè per una veritable igualtat d’oportunitats entre homes i 
dones no hi ha receptes ni decàlegs, hi ha constància i treball per un canvi 
d’actitud en la relació i els rols entre homes i dones. Perquè hi hagi aquest 
canvi d’actitud hem de fer visibles i apropar als homes determinades 
situacions que fins ara només formaven part de l’univers femení. El canvi 
d’actitud per a la igualtat d’oportunitats passa per un reconeixement social i 
econòmic de les feines de la casa i de l’atenció i cura d’infants i adults 
dependents. Ara es parla de les empreses familiarment responsables que 
han de donar més flexibilitat horària i és un gran pas endavant, però del tot 
inútil si no hi ha un canvi d’actitud previ envers les feines familiars i 
domèstiques. La conciliació entre vida laboral i familiar comença a casa. 
  
A Lloret és palesa la implicació de les dones en liderar ONG’s i la mateixa 
plataforma per la Pau. La solidaritat envers els més desvalguts és una virtud 
clarament femenina de la que molts homes es podrien i s’haurien 



d’emmirallar. Aprofito l’avinentesa per demanar la solidaritat que ens 
mereixem les dones a tots els grups del consistori per posar fi a les 
desigualtats i, especialment a ERC i a les dones d’ERC, pel fet de presentar 
aquesta moció. 
 
“Expulsem la guerra i la violència de la història i de les nostres vides” deien 
les Dones de Negre. Des de la regidoria de la dona ens adrecem a tothom, 
homes i dones, per construir societats sostenibles en què la primera pau 
que regni entre nosaltres sigui precisament aquesta: la de gènere”.  
 
El Sr. Coloma agraeix a tots els grups municipals el suport a aquesta moció 
i, en especial, agraeix a la sra. Bertran la tasca que es realitza des de la 
Regidoria de la Dona. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació, 
que queda aprovada per unanimitat. El text íntegre de l’acord adoptat és el 
següent: 
 

“Per un món sense guerres, amb les dones al centre de la construcció 
de la pau. 
 
Atès que: 
 
Els conflictes armats han existit sempre, i actualment continuen 
estenent-se arreu del món. Formen part, malauradament, de la 
realitat quotidiana d'homes i dones que diàriament veuen els seus 
drets més elementals vulnerats. En el decurs de l'any passat es 
registraren un total de 30 conflictes armats, 28 dels quals seguiren 
actius en finalitzar l'any. La població civil es veu directament afectada 
per les nocives conseqüències socials, econòmiques i alimentàries que 
es produeixen en aquests contextos, com demostra el fet que més del 
80% de les víctimes assassinades, ferides o desplaçades en conflictes 
són població civil. La inestabilitat que generen les guerres provoca 
una escalada de violència que afecta de forma específica i alarmant 
les dones. Aquesta violència, tant la física com, sobretot, la sexual, és 
utilitzada contra elles com a arma de repressió i humiliació. Les dones 
són objectius de la violència que es concreta en violacions, 
humiliacions públiques,  insults i desplaçaments forçosos. 
L'Organització de les Nacions Unides (ONU) calcula que al voltant de 
mig milió de dones van ser violades durant el genocidi de 1994 a 
Ruanda i 64.000 a Sierra Leone. A la regió de Lofa, a Libèria, més de 
la meitat de les dones patiren abusos sexuals repetidament durant el 
conficte de 1999 a 2003. En el cas del conflicte de Colòmbia, les 
dones no només són violades sexual i físicament, sinó que també 
pateixen la desestructuració forçosa dels seus nuclis familiars amb el 
reclutament (sovint a través de segrestos) dels seus companys i fills. 
En conseqüència, els conflictes armats tenen un impacte directe en la 
vida de moltes dones en tant que impedeixen la millora de les seves 
condicions de vida i de desenvolupament, si és que no les empitjora.  
 
En el transcurs de les guerres, les divisions de gènere augmenten en 
gran mesura, però la situació no millora ens els contextos 



postbèl·lics, ja que hi ha una absència absoluta de dones en 
pràcticament tots els processos de pau. L'ONU reconeix els acords de 
pau com a instruments claus per a la promoció de l'equitat de gènere. 
En conseqüència, la no participació de les dones en la seva negociació 
implica la pèrdua d'una gran oportunitat per transformar les relacions 
de gènere; les dones, però, són majoria en els moviments socials 
dedicats a la pau, en les xarxes que ajuden a sostenir aquests 
processos i durant l'etapa d'implementació dels acords. La Marxa 
Mundial de Dones contra la pobresa i la violència, les Dones de 
Negre, la Ruta Pacífica de les Dones de Colòmbia o la Lliga 
Internacional de dones per la pau i la llibertat, entre altres, són 
mostres de la solidaritat entre dones que traspassa fronteres. Cal, 
doncs, que les reconeguem com a expertes en la reconstrucció i la 
mediació dels conflictes, i no només com a víctimes i botí de guerra. 
 
El 24 de maig, Dia internacional de les dones per la pau i el 
desarmament, cal que recordem que existeix una alternativa a la 
lògica de la violència i la guerra, que és la de la paraula i el diàleg 
que exerceixen, des de fa anys, milers de dones arreu del món. 
 
Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
les Àrees de Serveis Centrals, Seguretat i Via pública, i Medi Ambient 
i Mobilitat, adopta el següent d’acord: 
 

1. Reconèixer les dones i les entitats de dones del municipi com a 
interlocutores assegurant els canals adients per a la seva 
participació efectiva en totes les fases de les accions que es 
derivin de l'aprovació d'aquesta moció. 
 

2. Reclamar i potenciar que les polítiques de cooperació 
internacional, solidaritat i foment de la pau del municipi 
incloguin la perspectiva de gènere.  
 

3. Fomentar el reconeixement de les dones en els processos de 
mediació, de prevenció i solució dels conflictes armats a través 
dels projectes de cooperació municipals i de campanyes 
específiques de sensibilització. 
 

4. Fomentar i donar suport a projectes i accions per a la creació 
d'espais que promoguin el diàleg amb i entre la ciutadania per 
a la transmissió de valors pacifistes i la resolució de conflictes 
locals. 
 

5. Transmetre aquests acords als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats, a l'Institut 
Català de les Dones i les entitats de dones municipals i 
comarcals”. 

 
PROPOSTES D'URGÈNCIA. 
 
Abans de començar a exposar les propostes que s’han presentat per la via 
d’urgència, l’Alcalde sotmet a votació la inclusió d’ambdues en l’ordre del 



dia, tràmit que s’aprova per unanimitat. 
 
10.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC-PM, PER A 
L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS “ART NOUVEAU 
EUROPEAN ROUTE – RUTA EUROPEA DEL MODERNISME”. 
 
Prèvia autorització de l’Alcalde, el Sr. Amaya, Regidor del grup municipal del 
PSC, exposa la moció donant lectura íntegre del seu text, i afegeix que ja 
formava part del programa electoral del PSC a Lloret fomentar el turisme 
cultural, i considera que adherir-se a una associació de municipis per 
fomentar la ruta europea del Modernisme va en aquesta línia. 
 
Intervé el Sr. Coloma que manifesta no agradar-li la moció perquè considera 
que el modernisme català és una cosa i l’art nouveau n’és un altra. Creu 
que l’esperit de la moció és bo, però afirma que des d’ERC s’està a favor de 
potenciar l’art modernista català, però no l’art nouveau.   
 
Intervé la Sr. Bertran que, després d’anunciar el suport i vot favorable del 
seu grup a la moció, realitza la intervenció que es reprodueix a continuació 
de forma literal: 
 
“Pels que creiem que la perfecció no existeix, però que sempre ens trobaran 
en el camí d’assolir-la, és una gran cosa que el principal partit de l’oposició, 
hagi reaccionat tant aviat a l’estesa de mà i col·laboració llençada en l’últim 
ple per l’equip de govern, en matèria de Patrimoni. Molt han canviat les 
sensibilitats d’aquesta formació des de la primera convocatòria del Consell 
assessor de Patrimoni, en que van declinar la nostra invitació de formar-ne 
part. No només valorem molt positivament la seva proposta sinó que 
interpretem que la nostra gestió no són només bones intencions i paraules 
si el que ens estan proposant és presentar els seus fruits a Europa i al món. 
Particularment, i en el conjunt de llegat modernista, crec que el nostre 
cementiri reconvertit en museu d’art funerari pot ser un gran referent a 
Lloret i més enllà de les nostres fronteres.  
 
Per tant, acceptem amb ganes la seva proposta. En la mateixa línia, els 
comuniquem a vostès i a la resta de formacions politiques que el dimarts 17 
de juny a les 11 vindrà el regidor de promoció econòmica i turisme de 
l’Ajuntament de Begur, Joan Manel Loureiro, per explicar en detall a tothom 
qui estigui interessat el projecte de la Xarxa de municipis indians. Així 
mateix, comunicar-los que ja hem estat convocats a l’acte de la firma de 
constitució de l’Associació de la Xarxa de Municipis Indians i la presentació 
del projecte als mitjans de comunicació, que tindrà lloc al Palau Robert de 
Barcelona el divendres 18 de juliol a les 12 i que comptarà amb la presència 
del Sr. Joan Carles Vilalta –Director General de Turisme-, el Sr. Emili 
Valdero –Secretari de Comerç i Turisme-  i el Sr. David Mascort, Delegat de 
la Generalitat de Catalunya a Girona”. 
 
Intervé novament el Sr. Amaya, que, responent al Sr. Coloma, cita una 
sèrie de municipis catalans com ara Barcelona, Sant Joan Despí, Esplugues 
de Llobregat, Cerdanyola, Granollers, La Garriga, Mataró, Terrassa o Canet 
de Mar que s’han adherit a aquesta associació. A més, el Sr. Amaya 
comenta que la ruta que promou aquesta associació està especialment 



centrada en el modernisme, tot i que incorpori algunes manifestacions 
artístiques del que es coneix com a art nouveau. 
 
Pel que fa a la intervenció de la Sra. Bertran, el Sr. Amaya manifesta que 
finalment el PSC va participar en la Comissió de Patrimoni, i que va 
designar com a representant d’aquest grup al Sr. Francesc Xavier Pastor.  
 
Intervé de nou el Sr. Coloma, que considera que l’opinió del seu grup és 
que utilitzar el nom de “art nouveau” suposa una manipulació del que 
hauria de ser el nom, el qual, al seu entendre, hauria de ser només 
“modernisme català”. 
 
La Sra. Bertran respon al Sr. Amaya dient que, al seu entendre,  declinar o 
cedir és com parlar de transvasament o captació temporal d’aigua. Que és 
cert que posteriorment el PSC es va incorporar al Consell assessor de 
patrimoni, tot i que es van perdre el primer any, que va ser el més 
important. 
 
El Sr. Amaya respon novament al Sr. Coloma dient-li que la moció planteja 
adherir-se a una associació ja constituïda i que té un nom, i que si bé podria 
plantejar-se el canvi de nom, això obligaria a modificar els estatuts. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació, 
que queda aprovada per majoria absoluta amb 20 vots a favor (grups 
municipals de CIU, PSC, PP, IC-V/EUiA i GRILL) i 1 abstenció (grup 
municipal d’ERC). El text íntegre de l’acord adoptat és el següent: 
 

“La Ruta Europea del Modernisme neix a l’any 2000 a Barcelona amb 
el propòsit de revalorar la riquesa del patrimoni modernista com un 
element cultural comú que caracteritza el canvi de segle XIX al segle 
XX a Europa.  

 
L’Art Nouveau European Route – Ruta Europea del Modernisme és  
una associació sense ànim de lucre, formada per governs locals i 
altres entitats públiques i privades de més de 60 ciutats d'arreu del 
món, compromeses en la protecció, millora, difusió i promoció del 
patrimoni artístic i especialment arquitectònic conegut 
internacionalment com a Art Nouveau.  
 
L’objectiu primordial de la Ruta Europea del Modernisme, impulsada 
per l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, és revaloritzar el patrimoni 
modernista europeu amb la recerca i l’assaig de fórmules que 
permetin fer-ho autosostenible, i propiciar la circulació pel territori 
europeu fomentant l’interès turístic i cultural de la ciutadania pel 
Modernisme de les ciutats membres  
 
Els compromisos principals que formula l’associació són: 

 
- El difondre el coneixement entre els ciutadans del patrimoni 
modernista i dels principals valors associats: recuperació i 
dignificació dels oficis tradicionals, impuls de la creativitat des 



de sectors socials i econòmics, integració de les diferents 
manifestacions artístiques, etc.  
 
- Assumir les obligacions que per cada part es puguin derivar 
dels Estatuts de la Ruta i dels acords futurs de l’òrgan de 
govern, el Consell d’Honor de la Ruta Europea del Modernisme. 
 
- Fomentar els intercanvis entre els diferents moviments 
associats existents a Europa : Art Nouveau, Modern Style, 
Jugendstill, Secession, Liberty, Modernisme, etc. 
 

L’òrgan de difusió de la Ruta Europea del Modernisme és la revista 
coupDefouet , que s’edita amb una freqüència mínima de dues 
edicions per any. Els continguts de la revista són aportats 
desinteressadament pels governs locals i adherits a la Ruta. En 
sintonia amb l’esperit de la Ruta, coupDefouet és una revista sense 
ànim de lucre, amb la recerca contínua de vies de difusió que puguin 
incloure la sortida al mercat de la revista. 
 
La Ruta Europea del Modernisme té un com a llibre oficial Ruta 
Europea del Modernisme, editat pel Secretariat Permanent, a on es 
destaca el patrimoni modernista i els objectius institucionals dels 
governs locals i entitats membres. Les institucions membres de la 
Ruta aportaran els materials necessaris (en especial fotografies i 
altres imatges), lliures de drets, per a la seva inclusió en el llibre. 
Aquest llibre és distribuït al mercat a un preu raonable i competitiu 
per tal de fer-lo accessible a la ciutadania europea. 
 
Dins de la Ruta Europea del Modernisme, hi ha la proposta per a la 
creació d’un Club del Modernisme internacional, mitjançant el qual els 
ciutadans puguin tenir accés als productes i ofertes de la Ruta 
(coupDefouet, llibre Ruta Europea del Modernisme, descomptes en 
entrades a monuments i altres). Per tal de promocionar el seu 
patrimoni i les activitats derivades, les institucions membres podran 
oferir avantatges especials als ciutadans membres del Club. 
 
El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al 
Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Lloret de Mar del 9 de juny 
de 2008,  l’emissió de dictamen favorable a la següent proposta 
d’acord: 
 
PRIMER.- Que l’equip tècnic de la Regidoria de Patrimoni faci els 
contactes i estudi per a la incorporació de Lloret de Mar a l’associació 
Ruta Europea del Modernisme. 
 
SEGON.- Adherir-se a l’Associació “Art Nouveau European Route –
Ruta Europea del Modernisme ”. 

 
11.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC-PM, PER 
INSTAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE COSTES A ACTUAR EN EL 
CONDICIONAMENT DE LA PLATJA GRAN DE LLORET DE MAR. 
 



Prèvia autorització de l’Alcalde, el Sr. Elorza exposa la moció en termes 
similars als de la seva redacció. 
 
Intervé el Sr. Ontañón, Regidor delegat de Platges, que explica que de 
forma habitual tots els hiverns es comunica al Servei Territorial de Costes 
del Ministeri de Medi Ambient l’estat en que es troba la platja. Així, explica 
que com a conseqüència d ela comunicació que es va realitzar l’any passat, 
l’esmentat organisme estatal va adequar la platja sense cap cost per 
l’Ajuntament. 
 
Prossegueix el Sr. Ontañón que explica que enguany s’ha fet el mateix, però 
comenta que fa 10 dies es va reunir amb els enginyers del Servei territorial 
de Costes i aquests li van comunicar que entenien que aquest any no era 
necessari efectuar cap intervenció, i que, si se n’hagués de fer alguna, es 
faria abans a la platja de Fenals que a la platja gran de Lloret. De tota 
manera, el Sr. Ontañón comenta que si degut a un temporal la part de 
llevant de la platja necessita alguna actuació, sens dubte es tornarà a 
demanar a costes que la dugui a terme. 
 
A continuació el Sr. Ontañón entrega al Sr. Elorza una còpia de la carta que 
aquest any, com cada any, s’ha enviat al Servei territorial de Costes 
demanant una intervenció. 
 
Intervé el Sr. Teixidor, que li demana al Sr. Ontañón que expliqui si el Servei 
Territorial de Costes ha contestat a la seva carta i, en qualsevol cas, que ha 
contestat. Per altra banda, el sr. Teixidor considera que si el PSC s’ofereix a 
fer alguna gestió, valdria la pena aprofitar-ho. 
 
Intervé l’Alcalde que explica que el Ministeri de Medi Ambient està fent un 
estudi sobre estabilitat de les platges de Lloret, i comenta que s’està parlant 
de fer un espigó soterrat a la part de la platja de la Caleta per evitar els 
temporals de llevant. 
 
Prossegueix l’Alcalde, que li diu al sr. Ontañón que considera que estaria bé 
que des d’ara fins a finals de temporada d’estiu l’Ajuntament quedés amb 
les esquenes cobertes i, en aquest sentit, considera que no estaria de 
menys demanar al servei territorial de Costes que realitzés una actuació. 
 
Pren la paraula novament el Sr. Elorza, que li agraeix al sr. Ontañón que li 
hagi lliurat còpia de l’escrit, però fa notar que aquest porta data de 
desembre de 2007, i afegeix que ell li pot assegurar que el seu grup ha 
parlat amb el Sr. Girona, Cap del Servei Territorial de Costes, el qual els hi 
ha dit que estan totalment oberts a realitzar aquesta intervenció. 
 
A més, el Sr. Elorza explica que el PSC s’ha limitat a establir converses amb 
el Servei Territorial de Costes, que és el que moltes vegades els ha demanat 
l’Alcalde, i que presentar aquesta moció persegueix únicament sol.licitar 
aquesta intervenció sense que això suposi fer cap comentari respecte la 
gestió de l’equip de govern. Així, el Sr. Elorza li recorda al Sr. Ontañón que 
quan el PP governava a Madrid ell feia el mateix, per la qual cosa li sobta la 
seva resposta. 
 



Intervé el Sr. Teixidor, que afirma que tothom ha fet els deures, tant el Sr. 
Ontañón com el sr. Elorza, i que si el ple aprova aquesta moció és probable 
que Costes acabi fent la intervenció sol.licitada. 
 
El Sr. Ontañón  manifesta que si, com sembla, tothom vol tornar-li demanar 
a Costes que posi més sorra a la platja gran de Lloret ell no té cap 
inconvenient. Considera que no és necessari, però afirma que si tothom ho 
vol ell no s’hi negarà per no rebutjar l’oferta del Sr. Elorza. 
 
Intervé novament l’alcalde que anuncia el vot favorable del grup de CIU a la 
moció, afegint, que, no obstant, potser ha arribat una mica tard si es té en 
compte que els enginyers de costes van estar a Lloret per estudiar aquest 
tema fa uns 10 dies. 
 
Per altra banda, l’Alcalde li demana al grup del PSC si pot fer una gestió 
amb el Departament d’Educació per solucionar el tema del gimnàs del CEIP 
Pompeu Fabra. 
 
Finalment, el Sr. Elorza agraeix al Sr. Alcalde i als grups municipals el seu 
suport a la moció i, pel que fa a la petició de l’Alcalde en relació al gimnàs 
del CEIP Pompeu Fabra, explica que fa temps que s’està fent aquesta 
gestió, però li diu que qualsevol tipus de inversió s’haurà d’esperar al proper 
curs. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació, 
que queda aprovada per unanimitat. El text íntegre de l’acord adoptat és el 
següent: 
 

“El manteniment i adequació de les platges és competència 
municipal, però en situacions extremes, la Direcció General de Costes 
del Ministeri de Medi Ambient contempla actuacions puntuals. 
 
Precisament, a la nostra població, patim situacions temporals que fa 
que el manteniment de les platges sigui impossible, ja que la sorra 
marxa anant-se cap a una banda (la zona de la dona marinera) 
deixant l’altra banda (la zona de Sa Caleta) sense sorra. I aquesta és 
una d’aquelles situacions en que el Departament de Costes contempla 
l’actuació, sempre prèvia demanda de l’Ajuntament. 
 
El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, després de 
diverses reunions amb els responsables de la Direcció General de 
Costes, proposa al Plenari: 
 
PRIMER.- Que es sol.liciti a la Direcció General de Costes, que es faci 
una actuació a la platja gran de Lloret de Mar, per redistribuir la sorra 
de la platja, deixant-la condicionada per la temporada que comença, 
tot això sense cost pel municipi”. 

 
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL. 
 

• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 



El  Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de 
l'Alcaldia des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap 
mena: 
 
Decrets dictats per l’Alcalde-President: 
 

- Mes de maig: núm. 452 de data 05/05/08 fins al núm. 622 de 
data 30/05/08. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de maig: núm. 482 de data 05/08/08 fins al núm. 571 de 
data 30/05/08. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 
 

Prec presentat pel Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-
PM: 

 
“Com a població turística que som, i donat que el més important és la 
nostra imatge, és clar que hem de cuidar la imatge de les nostres 
instal·lacions, sobretot les que donen servei. 
 
És en aquest punt quan ens trobem que s’ha de millorar la imatge 
dels aparcaments de la població, tant els municipals com els privats. 
Concretament ens trobem amb: 
 
El pàrking de la plaça Pere Torrent sempre té els accessos amb orins 
(amb la consegüent pudor), a més de tenir filtracions a les escales 
d’accés. Les escales estan molt deteriorades. 
 
El pàrking que hi ha al costat del Cap (al barri de Can Carbó) 
necessita que s’adeqüi correctament, amb il·luminació (hi ha hagut 
problemes a les nits) i amb uns asfaltat que millori el seu estat, la 
seva imatge i la seva ocupació. Recordem que és un aparcament molt 
important pel barri de Can Carbó, a més de ser un dels aparcaments 
dissuasoris per anar a la zona comercial del centre. 
 
En quant als privats, ens trobem que la seva imatge, principalment 
en el tancat, és més que deficitària, i necessita que es millori i es 
mantingui en un estat òptim, ja que es troben a les vies principals de 
la nostre vila, i és important la imatge que es doni. 
 
Per això entenem i demanem que l’equip de govern faci les gestions 
necessàries per millorar aquestes instal·lacions, i en el cas de les 
privades, arribar a algun tipus d’acord que permeti millorar la imatge 
sense perjudicar al propietari.” 
 

Intervé el Sr. Passarell, que diu que tant els accessos com els lavabos de 
l’aparcament de la Plaça Pere Torrent es netegen cada matí de forma 
correcte, i que des de l’Ajuntament no es pot evitar que algunes persones 



es comportin de forma incívica orinant-hi. Pel que fa a l’estat en que es 
troben les escales d’accés a aquest aparcament, afirma que el mes passat 
es van pintar hi actualment presentant una millor imatge. No obstant, el Sr. 
Passarell manifesta que quan entri en funcionament en nou edifici sòcio-
cultural ubicat a aquesta Plaça, es buscaran noves solucions per evitar tots 
aquests problemes. 
 
Intervé el Sr. Riera que, en relació al pàrquing de Can Carbó, diu que 
després de fer la reforma de Can Saragossa i de començar a construir el 
Teatre, queda un espai, on, a banda del pàrquing, hi ha una zona boscosa, i 
actualment s’està redactant un projecte per a solucionar alguns del temes 
plantejats  com el de la il.luminació del pàrquing, el condicionament dels 
accessos, perquè aquell pàrquing també s’utilitzarà com a aparcament de 
Can Saragossa i del Teatre. 
 
Finalment, pel que fa als pàrquings privats, el Sr. Riera diu que en primer 
lloc s’hauria d’analitzar de quins pàrquings es parla, i recorda que el control 
que l’Ajuntament pot exercir sobre aquests pàrquings es realitza a través de 
la llicència ambiental, i que els pàrquings municipals tots compleixen. 
 
 
I sense que hi hagi més assumptes a tractar i essent les 23’43 hores del dia 
a dalt indicat, l’Alcalde aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, en 
dono fe i aixeco aquesta acta. 
 


