
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Núm.: 12/08 
Dia: 24 de novembre de 2008 
Sessió: ordinària 
Horari: de 20 a 23’55 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Roma Codina Maseras 
Laura Bertran Fontserè 
Josep Valls Méndez 
M. Àngels de la Torre Barrigon 
Ignasi Riera Garriga 
Francesc Oliva Pujol 
Víctor Manuel Llasera Alsina 
M. Antònia Batlle Andreu 
Ester Olivé Güell 
Ivan Tibau Ragolta 
Gregori Elorza Luquero 
Joan Carles Amaya Quinto 
Lluïsa Parrilla Alcalde 
Darwin Austrich Martell 
Lidia Garcia Fernandez 
Santiago Ontañon Castillo 
Carles Passarell Fontan 
Antoni Garcia Garcia 
Joaquim Teixidor Planells 
Eduard Coloma Boada 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
Rafel Josep Garcia i Jimenez, secretari  general 
 
Abans d’iniciar l’ordre del dia el Sr. Alcalde felicita en nom de tota la 
corporació al regidor Carles Passarell per haver estat recentment pare d’una 
nena anomenada Clàudia. 
 
1. APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (27/10/2008). 
 
Tot seguit, s’examina l esborrany de la acta de la sessió celebrada el dia 27  
de novembre d’enguany la qual, trobada conforme,  és  aprovada per 



unanimitat dels reunits. 
 
Prèvia autorització de Presidència el Sr. Teixidor intervé dient que 
demanaria que per estalviar paper si és possible s’enviessin les actes en 
suport informàtic enlloc de paper. 
 
Contesta el Sr. Alcalde que es parlarà amb Secretaria i si és possible així és 
farà. 
 
2. DESPATX ALCALDIA. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna 
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple: 
 

• 31 d’octubre: Assistència a la signatura del conveni de la Xarxa de 
Museus de la Costa Brava, amb l’assistència dels alcaldes de les 
poblacions adherides, regidors de cultura, tècnics de Patrimoni i la 
regidora Sr. Laura Bertran. 

• 3 de novembre: Participació en el programa ofert per Canal Català 
de la Selva, “Fil directe amb l’Alcalde”. 

• 4 de novembre: Participació al programa “Bon dia i Bona Hora”, 
ofert per Nova Ràdio Lloret. 

• 5 de novembre: Assistència delegada al regidor de Promoció 
Econòmica Sr. Francesc Oliva, a la reunió amb la Sra. Glòria Plana 
Yanes, del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

• 6 de novembre: Assistència delegada al regidor de Promoció 
Econòmica Sr. Francesc Oliva, a la reunió amb l’Ajuntament de Sitges 
per temes turístics. 

• 6 de novembre: Assistència i participació en la taula de debat sobre 
apartaments turístics al simposium de l’ATA (Associació 
d’Apartaments Turístics), a l’Hotel Carlemany de Girona. 

• 6 de novembre: Assistència, juntament amb el regidor de promoció 
econòmica Sr. Francesc Oliva i altres regidors de la Corporació, a la 
roda de premsa per presentar la 56a edició del Rally Costa Brava, a 
la Sala d’actes municipal. 

• 7 de novembre: Assistència juntament amb la regidora de Seguretat 
Ciutadana, Sra. M. Àngels de la Torre, amb els representants dels 
cossos i forces de seguretat i amb la presència del delegat del Govern 
de la Generalitat de Catalunya a Girona el Sr. Jordi Martinoy, a la 
Junta Local de Seguretat. 

• 7 de novembre: Assistència, juntament amb el regidor de Promoció 
Econòmica Sr. Francesc Oliva, a la cerimònia de sortida del 56è Rally 
Costa Brava dels vehicles històrics. 

• 7 de novembre: Assistència, juntament amb el regidor de Promoció 
Econòmica Sr. Francesc Oliva, a la cerimònia de sortida del 56è Rally 
Costa Brava dels vehicles moderns. 

• 8 de novembre: Participació per part de l’alcalde a l’entrevista amb 
Catalunya Ràdio, per parlar del Rally Costa Brava. 



• 8 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors de la 
Corporació, a l’entrega de premis de vehicles històrics i de vehicles 
moderns, des del pòdium del passeig. 

• 10 de novembre: Assistència delegada a la regidora d’Educació, 
Sra. Ester Olivé, a la IV Jornada d’Educació i Municipis, al Palau de la 
Música de Barcelona. 

• 10 i 11 de novembre: Assistència , juntament amb el gerent de 
Lloret Turisme Sr. Maurici Carbó, a la Fira de Turisme de Londres, 
World Travel Market. 

• 14 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors de la 
Corporació, a donar la benvinguda a l’Il·lm. Sr. José Miguel Martínez, 
alcalde i els veïns de Cúllar, en motiu de la celebració de la festa 
anual de Cúllar. 

• 14 de novembre: Inauguració de la Font Kaikuta juntament amb 
l’Il·lm. Sr. José Miguel Martínez, alcalde de Cúllar i altres regidors de 
la corporació. 

• 14 de novembre: Assistència, amb tots els regidors de la 
Corporació, al pregó d’inici de la Festa Major de Sant Romà. 

• 14 de novembre: Assistència juntament amb els regidors 
municipals, al Casal del Jubilats a la sopa de l’Àvia, que s’ofereix amb 
motiu de la Festa Major de Sant Romà. 

• 15 de novembre: Assistència juntament amb regidors altres 
regidors municipals al sopar ofert per la Casa de Cúllar a l’hotel 
Samba. 

• 16 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors 
municipals, a la Missa Rociera, que va oferir la Casa de Cúllar a Lloret 
de Mar. 

• 16 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors 
municipals, a l’arrossada popular.  

• 17 de novembre: Reunió amb la Directora dels SSTT de Salut, Sra. 
Marta Pedrerol, l’alcaldessa de Tossa de Mar, Sra. Imma Colom i 
l’alcalde de Blanes Sr. Josep Trias, per temes de Salut pública. 

• 17 de novembre: Assistència, juntament amb el portaveu de cada 
grup municipal,   a la junta de portaveus. 

• 19 de novembre: Assistència a la reunió al departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, Sr. Pere Solà, juntament amb el regidor 
d’urbanisme Sr. Josep Valls, l’enginyer municipal Sr. Miquel Buixeda i 
l’arquitecta municipal Sra. Eva Tiers. 

• 19 de novembre: Assistència juntament amb el regidor Sr. Josep 
Valls; l’enginyer municipal Sr. Miquel Buixeda; Sr. Manel Serra, 
gerent del Consorci de la Costa Brava i el gerent de l’ACA, Sr. Adolf 
Martínez. 

• 19 de novembre: Assistència la dinar d’homenatge a la gent gran, 
en motiu de la Festa Major de Sant Romà, a l’Hotel Olympic 
juntament amb altres regidors de la corporació. 

• 19 de novembre:  Assistència juntament amb els regidors Sr. Josep 
Valls i Sr. Romà Codina, a la reunió amb el president de la Diputació, 
Il·lm. Sr. Enric Vilert. 



• 20 de novembre: Assistència juntament amb el secretari de la 
corporació Sr. Rafel Garcia, al Institut Català de Finances, per la 
signatura del préstec/subvenció en relació a la piscina municipal. 

• 22 de novembre: Visita i inauguració a la fira Medieval de Lloret. 
 
3. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UNA FUNCIONÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT. 
 
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Riera donant lectura a una 
part de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que res hem de dir, ja que la llei ho permet. El 
que si que demana és que l’ajuntament faci el control i el seguiment de les 
condicions en que s’autoritza, tant per aquest cas com per tots els altres 
que s’hagi concedit. 
 
Contesta el Sr. Riera que evidentment el compliment de les condicions és 
responsabilitat del propi interessat però que l’ajuntament en cas de detectar 
alguna anomalia, actua en conseqüència. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vista la sol·licitud efectuada per la funcionària, la Sra. NURIA CAÑAS 
MERCADER, de compatibilitzar la seva feina d’inspectora d’obres a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar amb l’activitat d’aparelladora com a 
professional liberal. 
 
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 l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER. Autoritzar a la Sra. NURIA CAÑAS MERCADER la 
compatibilitat del seu lloc de treball a l’Ajuntament de Lloret de Mar 
amb la realització de l’ activitat privada abans relacionada, 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 dur a terme la citada funcionària en 
el departament en que aquesta presta els seus serveis. 

 
- 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’ interessada i a la 
secció de Recursos Humans. 

 
4. DONAR COMPTE DE L’ACORD DEL CONSELL RECTOR DE 
L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL “SERVEIS MUNICIPALS DE 
COMUNICACIÓ LLORET DE MAR”, D’AUTORITZACIÓ DE 
COMPTABILITAT A UN EMPLEAT DE L’ORGANISME AUTÒNOM. 
 



Prèvia autorització de la presidència pren la paraula el Sr. Riera el qual dona 
lectura a una part de la proposta. 
 
Sense més deliberació els reunits es donen per assabentats de la següent 
proposta. 

 
Vista la sol·licitud d’autorització per compatibilitzar el seu lloc de 
treball amb la realització d’activitats privades, efectuada pel Sr. 
EDUARD LANZAS DOMÍNGUEZ, empleat de l’organisme autònom local 
“SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ LLORET DE MAR”, que 
sol.licita compatibilitzar el seu lloc de treball a l’organisme autònom 
amb l’activitat privada de publicitat per l’empresa “TODO JINGLES”. 
 
Vist l’informe jurídic de data 22 de novembre de 2006, emès 
conjuntament pel Secretari General de l’Ajuntament i el Secretari 
delegat de l’organisme autònom,  en el que s’estudien diverses 
sol·licituds de compatibilitat de segones activitats per part del 
personal d’aquest organisme d’acord amb la normativa aplicable en 
matèria de incompatibilitats, i que s’ajusta també a la sol·licitud de 
compatibilitat efectuada pel Sr. Lanzas. 
 
Vist que el Consell Rector de l’Organisme Autònom Local “Serveis 
Municipals de Comunicació Lloret de Mar”, va d’aprovar en sessió de 
data 10/06/2008 l’autorització de l’esmentada sol.licitud de 
compatibilitat. 
 
Es dóna compte al Ple Municipal del següent acord: 
 
PRIMER. Autoritzar la compatibilitat del seu lloc de treball amb la 
realització de l’activitat privada de publicitat  abans esmentada a 
l’empleat de l’organisme autònom “Serveis Municipals de Comunicació 
Lloret de Mar” Sr. EDUARD LANZAS DOMÍNGUEZ, 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 al 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. 



 
• Els empleats  que realitzin en el seu lloc de treball públic funcions 

d’informe, gestió o resolució, no podran realitzar serveis 
professionals, remunerats o no, als que es pugui tenir accés com a 
conseqüència de l’existència d’una relació de treball o servei en 
qualsevol departament, organisme, entitat o empresa públiques, 
qualsevol que sigui la persona que els retribueixi i la naturalesa de 
la retribució 
 

• 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 concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries 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.- Notificar aquest acord  a l’interessat i a la secció de 
Recursos Humans de l’Ajuntament. 
 

5. CREACIÓ DE L’ÒRGAN MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL 
“CONSELL DE DONES DE LLORET DE MAR” 
 
D’ordre de la presidència pren la paraula la Sra. Bertran dient que avui 
donen el segon pas de un procés en el que el primer pas va ser l’aprovació 
del Pla de Dones. 
 
Avui el que aprovem és l’òrgan municipal de participació sectorial anomenat 
“Consell de Dones de Lloret de Mar”. 
 



Continua dient que la naturalesa jurídica d’aquest Consell és el de ser un 
organisme de caràcter consultiu i assessor.   
 
La seva finalitat és l’elaboració d’estudis, informes i propostes, així com la 
formulació dels objectius per a l’implementació del Pla Local de Dones de 
Lloret de Mar, per fer efectiu el principi d’igualtat entre la dona i l’home en 
tots els àmbits de la nostra societat. 
 
Seguidament senyala els principals objectius del Consell que són: el de 
fomentar la prestació de serveis específics a favor de la dona; participar en 
la definició de les necessitats de les dones del municipi, així com aportar 
propostes viables de solucions; proposar la realització de campanyes de 
sensibilització i informació d’aquelles qüestions que contribueixin a millorar 
la qualitat de vida de les persones que resideixin en el nostre municipi; 
impulsar la col·laboració entre les associacions i entitats que treballen per la 
igualtat d’oportunitats; i vetllar pel compliment de la legislació aprovada en 
temes d’igualtat d’oportunitat. 
 
Continua dient que farà algunes pinzellades sobre les normes reguladores 
d’aquest Consell i així diu que la presidència recau en el regidor/regidora 
que ostenti la delegació de la regidoria de la dona. 
 
Seguidament cita els components del plenari d’aquest Consell que són els 
següents: qui ostenti l’assessorament del Pla de Política de Dones, els caps 
de secció municipal de Benestar i Família i Esports; les tècniques municipals 
d’Educació i Participació Ciutadana; les directores de la Biblioteca Municipal i 
de Nova Ràdio Lloret; la coordinadora del Casal de la Gent Gran; una 
representant de cada grup municipal en representació en l’ajuntament; una 
representant de cadascuna de les associacions de dones del municipi: i una 
representant dels sindicats majoritaris al poble, de les AMPAS, dels C.A.P. i 
de les associacions de veïns del municipi. 
 
Es poden crear comissions de treball tant sectorials o especials, si el Consell 
ho considera convenient, i la periodicitat de les sessions del plenari serà 
semestral, havent-se de celebrar un màxim de dues sessions ordinàries a 
l’any. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que el primer pas va ser aprovar el Pla de Dones 
de Lloret i ara aprovem el Consell i el seu funcionament. Tot i que no és 
vinculant desitgem que sigui un consell actiu, i que des de l’ajuntament es 
tingui en consideració les propostes fetes en aquell consell en la política 
municipal per arribar a la plena normalització de gènere, així com activar i 
donar suport als diferents agents socials de la nostra població que treballen 
per d’igualtat de gènere. 
 
El nostre grup municipal, compromès en el Pla de Dones de Lloret delegarà, 
un cop aprovat, a la persona responsable de la secretaria de la dona de ERC 



a nivell local i comarcal de La Selva, Judit Ramirez, en aquest Consell, per la 
seva experiència en aquest tema.  
 
Confia en que es donin els recursos, eines i suport econòmic perquè el 
Consell pugui desenvolupar aquesta feina. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que felicita a tothom per la creació 
d’aquest òrgan i confia en que el mateix duri. Encoratja a tots els que en 
formen part perquè aconsegueixin tots els objectius. 
 
Seguidament intervé el Sr. Garcia dient que nosaltres aprovarem aquesta 
proposta de la creació del Consell de Dones, tot i desitjant una amplia 
participació de les dones de Lloret per implementar el Pla de Dones, per  
assolir d’una vegada per totes la igualtat de la dona en tots els aspectes 
que ens presenta la societat actual. 
 
Desitgem també que no sigui només una declaració d’intencions. Nosaltres 
encoratgem la regidoria de la Dona perquè esperem una feina decidida i 
valenta envers dels drets de les dones. 
 
A continuació pren la paraula la Sra. Parrilla tot dient que és tot un plaer i 
una enorme satisfacció personal i del grup socialista aprovar avui la creació 
del Consell de Dones de Lloret de Mar que ens ha de permetre lluitar per 
una societat en la que homes i dones disposin dels mateixos drets, deures i 
oportunitats, on siguin valorats i considerats en funció de les seves 
capacitats, deixant enrere, com el mal records d’èpoques passades, les 
valoracions per qüestions de sexe. 
 
Tot i això, tot i els espais que poc a poc les dones hem anat conquerint, tot i 
la lectura optimista que podem extreure de l’acte d’avui, queda, no cal dir-
ho, molt camí per recórrer. Un camí llarg, ple de dificultats, en el que de 
ben segur hi hauran obstacles i dificultats. Però , amb tot, no tinc cap mena 
de dubte que aquest camí és imparable. I és la nostra obligació continuar 
treballant per assolir els objectius que tots desitgem. Ho hem de fer per 
nosaltres, les dones del present però ,sobretot, per les dones del futur. 
 
El Consell de Dones de Lloret de Mar serà el millor equipatge en aquesta 
aventura. Un òrgan que neix desprès d’un intens treball per part d’un molt 
bon equip tècnic i amb les propostes d’algunes associacions que des d’aquí 
volem felicitar. 
 
Destaquem a l’apartat de naturalesa jurídica de l’articulat el concepte de 
transversalitat. La sectorització d’aquest Consell corre el risc de convertir-se 
en un òrgan de dones i per a dones. Per nosaltres l’aplicació de la 
transvesalitat de la perspectiva de gènere i de les dones a les polítiques 
públiques significa que, els poders públics, han d’integrar el reconeixement 
de l’existència de dones i homes al conjunt de les seves polítiques, per tal 
que aquestes responguin a les realitats, oportunitats, necessitats i 



expectatives dels dos sexes, i, alhora, tenir en compte que els canvis 
necessaris per millorar la societat han d’impactar positivament sobre els dos 
grups de població. Es tracta de planificar, executar i avaluar polítiques, a 
partir del concepte d’igualtat, tot donant valor a les aportacions de les 
dones en la construcció, el manteniment i la transformació de la societat. 
 
Entenem que hi ha voluntat política de tirar endavant el Pla Local de Dones 
de Lloret de Mar, ja que la creació d’aquest Consell que avui aprovarem és 
una mostra d’això, però també volem entendre que la voluntat no quedarà 
només en això, en voluntat. 
 
Esperem que l’equip de govern s’ho cregui de veritat; només d’aquesta 
manera tindrà sentit aquest Consell. Nosaltres insistirem, en el lloc 
pertinent, en aquest cas, al plenari d’aquest Consell, perquè això sigui 
possible a traves de la nostra representant. 
 
Contesta la Sra. Bertran dient que li sembla bé que la Judit Ramirez formi 
part del Consell doncs té experiència en aquest tema i de fet ja s’ha 
entrevistat amb ella, per tant li dona la benvinguda. 
 
Dona les gràcies al Sr. Teixidor per la seva intervenció e intentarà estar a 
l’alçada de les circumstàncies. Respecte al Sr. Garcia dir-li que està segura 
que no serà una simple declaració d’intencions i per tant li demana els doni 
la seva confiança. 
 
Respecte a la intervenció de la Sra. Parrilla està totalment d’acord en què 
s’ha d’actuar amb transversabilitat, que homes i dones han de lluitar junts 
contra la violència masclista, i es clar que si que ens ho creiem. Esta segura 
que si es donen un marge de confiança quedarà clar que no és tracta d’una 
mera declaració d’intencions i que serà una bona eina per aconseguir els 
interessos que ens hem fixat. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vist l’informe emès des de la Regidoria Delegada de la Dona de 
l’Ajuntament, i d’acord amb el que s’estableix en els punts 3.1.2, 
3.1.3 i 3.1.4  del Pla Local de Dones de Lloret de Mar aprovat per la 
Junta de Govern Local en data 14/12/2007 i ratificat per acord del  
Ple Municipal en data 28/01/2008, s’assumeixi la iniciativa de posar 
en marxa els espais i mecanismes de participació de les dones en 
aquelles qüestions referides a potenciar la igualtat d’oportunitats i, en 
aquest sentit, es proposa la creació del Consell de Dones de Lloret de 
Mar amb la intenció que sigui un ens municipal de participació 
sectorial en el si del qual es reflexioni sobre els problemes que 
afecten les dones  de Lloret, així com que es proposin mesures per  
fer-hi front, i que es convidi a formar-ne part als ens públics i privats 
que treballen o interactuen amb dones a Lloret. 



 
Atès que la figura jurídica que millor s’ajusta al plantejament realitzat 
en l’informe és la d’un òrgan de participació sectorial, el qual té la 
consideració d’òrgan municipal complementari que forma part de 
l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, i que es troba regulat en 
els articles 62-64  del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
Atès que de l’ esmentat article 62 del Decret legislatiu 2/2003, així 
com de l’article 22.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, es desprèn que és competència del Ple la 
creació dels òrgans municipals complementaris. 
 
Atès allò establert a l’article 131.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals (ROF), en el sentit que 
en l’acord de creació dels consells de participació sectorial caldrà 
establir també la composició, organització i àmbit d’actuació 
d’aquests òrgans. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar la creació del Consell de Dones de Lloret de Mar, 
que tindrà la consideració d’òrgan complementari municipal. 
  
SEGON. Aprovar les Normes Reguladores del Consell de Dones de 
Lloret de Mar, en les quals s’estableix la seva naturalesa jurídica, 
àmbit d’actuació, objectius, competències, composició, òrgans i 
funcionament, les quals conformen, juntament amb la present 
proposta, aquest expedient administratiu. 
 
TERCER. Notificar el present acord a totes les entitats públiques i 
privades que, d’acord amb les normes reguladores aprovades, formen 
part del Consell de Dones de Lloret de Mar. 

 
6. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA DE LA 
PARCEL·LA 31 DE SANTA CLOTILDE – CB RESIDENCIAL TURÓ DEL 
MAR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència pren la paraula el Sr. Valls dient que la 
ordenació del Pla Parcial situa en aquest indret les edificacions en tres grups 
a cotes molt diferents. Un dels grups es situa en la part central de la 
parcel·la, molt allunyada dels vials. 
 



A causa de les fortes pendents, la diferència de cotes de les edificacions 
comporten que l’impacte visual d’aquestes edificacions siguin en realitat 
bastant superior, trencant la continuïtat del paisatge format per la massa 
d’arbrat. També s’hauran de fer diferents accessos als soterranis 
d’aparcament des del carrer i circulacions rodades interiors complicades 
topogràficament dins la parcel·la. En definitiva és una ordenació difícilment 
ajustable a la topografia existent. 
 
La densitat de vivendes del pla Parcial es manté (16 vivendes). Es proposa 
aquest pla de millora urbana amb l’objecte de solucionar els problemes 
plantejats i proposar una ordenació mes en consonància amb les 
característiques del terreny. 
 
La distribució de les edificacions dins la parcel·la s’ha basat en els criteris de 
disminuir el volum aparent de les edificacions al posar-les en cotes de nivell 
similar; adaptar-les a la topografia mitjançant la seva nova ordenació; i 
minimitzar els accessos rodats mitjançant la construcció d’un aparcament 
conjunt amb un sol accés. 
 
El 14 d’agost de 2008 la Junta de Govern Local ho va aprovar inicialment. A 
la informació pública no s’ha presentat cap al·legació. En data 1 d’octubre la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ha informat favorablement, i així 
mateix l’arquitecte municipal el dia 10 de novembre d’enguany. 
 
Finalitza donant lectura a la part dispositiva de la proposta. 
 
Intervé a continuació el Sr. Amaya dient que haurien de comprovar la web 
municipal doncs ha intentat baixar el fitxer amb format “pdf” d’aquest tema 
i no ha pogut. 
 
Contesta el Sr. Valls que es tindrà en compte la informació del Sr. Amaya. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord:   
 

FETS 
  
1.- En sessió de data 14 d’agost de 2008, la Junta de Govern Local 
acordà: 
 

Primer.-  Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana d’estudi 
volumètric d’implantació en la parcel·la 31 de Santa Clotilde, 
redactat pels arquitectes Enric Gil Palomas i Marc Ventura i 
Fontanet i promogut per la Comunitat de Béns RESIDENCIAL 
TURÓ DEL MAR, amb les següents prescripcions: 
 

• Caldrà aportar la documentació en format digital per tal 
de donar compliment a l’ORDRE PTO/343/2005 de 27 de 



juliol per la qual s’estableixen els requeriments tècnics 
de la presentació en suport informàtic. 

  
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini 
d’un mes amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí 
Oficial de la província, diari d’àmbit gironí, Tauler d’anuncis i a 
la web municipal. 
 
Tercer.- Trametre còpia del projecte a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona als efectes del que disposen els articles 
79.1 i 85 de la LU. 

 
2.- L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini de 
trenta dies amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial 
de la província núm. 186 de 26 de setembre de 2008, Diari El Punt de 
data 18 de setembre de 2008, Tauler d'Anuncis de la Corporació i 
Web Municipal. Durant aital termini, no s'ha presentat cap al·legació 
al projecte. 
 
3.- En sessió de data 1 d’octubre de 2008, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona emet informe favorable en relació a aquest 
planejament derivat. 
 
4.- En data 10 de novembre de 2008, l’arquitecta municipal s’ha 
emès informe favorable. 
 
FONAMENTS DE DRET 

                                    
I.- Que de l’anterior punt es dedueix que el PMU modifica únicament 
el gàlib d’implantació de l’edificació respecte l’establerta en el Pla 
Parcial ajustant-se a allò que estableix l’article 24 d’aquest. 
 
II.- Que en aplicació de l’article 68 del DL 1/2005 de 26 de juliol pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i degut a la 
inexistència de la figura de l’Estudi de Detall en la legislació 
urbanística vigent es redacta el present PMU als efectes d’ordenació 
volumètrica i d’implantació de gàlibs. 
  
III.-  S’apliquen a aquest expedient els articles 68, 79.1, 83, 85 i 
87  del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol que aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (endavant LU) i els articles 23, 90 i ss 
del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret 305/2006, 
de 18 de juliol.  
 
IV.-  S’aplica a aquest expedient l’article 52 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya. 
 



El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis 
Personals i Turisme, adopta el següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana de la 
parcel·la 31 de Santa Clotilde, redactat pels arquitectes Enric Gil 
Palomas i Marc Ventura i Fontanet i promogut per la Comunitat de 
Béns RESIDENCIAL TURÓ DEL MAR, al haver-se donat compliment als 
requeriments detallats a l’acord d’aprovació inicial pres per la Junta 
de Govern Local en sessió de data 14 d’agost de 2008 
 
Segon.- Trametre la documentació tècnica i administrativa a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes del que 
disposa l’article 86 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, com a condició prèvia a 
la publicació de present acord. 
 
Tercer.- Disposar la publicació del present acord i text normatiu 
d’aquest Pla de Millora Urbana al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 
 
Quart.- Notificar individualment el present acord als interessats. 

 
7. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA PER 
AMPLIACIÓ DE L’EDIFICACIÓ AUXILIAR A L’HOTEL SANTA MARTA. 
 
D’ordre de la presidència pren la paraula el Sr. Valls el qual fa una breu 
explicació del tema, donant lectura seguidament a la part dispositiva de la 
proposta. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que vist l’expedient i comprovat que en 23 de 
juliol de 2008 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ha emès 
informe favorable, i en data 9 de setembre de 2008 la Direcció General del 
Patrimoni Cultural, també ha emès informe favorable, només resta dir que 
felicitem, en aquets moments difícils, l’ empenta d’alguns empresaris en 
voler donar una millor qualitat de servei, millorant o ampliant serveis en els 
seus establiments. 
 
En conseqüència votaran a favor i torna a insistir que considera molt 
important que hi hagi empresaris que facin inversions en aquets moments. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que ells també votaran a favor. 
 
Seguidament intervé la Sra. Garcia dient que el grup municipal PSC pensem 
que la aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana de l’Hotel Santa Marta 
és quelcom positiu tant per les pròpies instal·lacions de l’hotel com per la 
ciutat de Lloret de Mar en general. 
 



Pensem que aquesta és una important ocasió per refermar la excel·lència 
hotelera de la nostra vila i quina millor manera que dotar d’unes noves 
instal·lacions a un dels establiments hotelers amb més solera de la vila i 
enclavat en un dels paratges més bells del nostre poble. 
 
Aprofitant aquesta intervenció i el punt que estem tractant, volem afegir la 
importància que te per Lloret de Mar aquest tipus d’implicació per part del 
sector empresarial en la millora de la vila, tant pel que respecta a la qüestió 
d’imatge com a la ampliació d’oferta lúdica i d’oci. 
 
Pensem que aquest consistori sempre ha d’estar en unanimitat davant 
d’accions que impliquin un benefici per Lloret, els lloretencs i els nostres 
visitants. Cal recordar que iniciatives com aquesta, comporten, a més de 
l’exposat anteriorment, una injecció de creació de llocs de treball en la 
nostra ciutat  i això, evidentment, i sobre tot tenint en compte els temps 
que ens ha tocat viure en el present, ha de ser motiu d’alegria per a tots 
nosaltres. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que s’uneix a les felicitacions 
a aquesta empresa, que a més ha complert 50 anys i que ha vist com la 
Generalitat li concedia la cinquena estrella.  
 
S’ha d’agrair l’esforç de l’empresa per donar nous serveis i aquest 
agraïment i reconeixement s’ha de fer extensiu a mols altres empresaris, 
doncs són moltes les accions portades a terme en aquesta mateixa línea. 
Això vol dir que aquest sector està en la bona línea i que constitueix una 
esperança de futur per a Lloret i per a Catalunya. 
 
Per sort Lloret té una planta d’allotjament reformada i reconvertida amb 
molts més i millors serveis, així com instal·lacions noves totes elles 
adaptades a l’objectiu de desestacionalitzar el nostre turisme. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

FETS 
  
1.- En sessió de data 18 de gener de 2008, la Junta de Govern Local 
acordà: 
 

Primer.-  Aprovar inicialment el Pla Especial d’ordenació 
volumètrica per ampliació de l’edificació auxiliar en l’Hotel 
Santa Marta, redactat per l’arquitecte Carles Subirà i Papell i 
promogut per l’entitat Homasa, SA., amb la següent 
prescripció: 
 



• Caldrà incorporar a les determinacions d’aquest planejament 
el compromís de l’entitat promotora que les instal·lacions 
connectaran a la xarxa de sanejament municipal. 

• Serà obligatori i amb caràcter vinculant, i simultani a la 
tramitació de la llicència d’obres, la tramitació i 
actualització de la llicència ambiental d’acord amb la 
normativa vigent d’intervenció ambiental. 

  
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini 
d’un mes amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí 
Oficial de la província, diari d’àmbit gironí, Tauler d’anuncis i a 
la web municipal. 
 
Tercer.-  Trametre còpia del projecte a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona als efectes del que disposen els articles 
79.1 i 85 de la LU. 
 
Quart.- Trametre igualment còpia del projecte als efectes 
d’emetre el corresponent informe, al Servei Territorial de 
Girona del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i al 
Servei Territorial de Girona del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 

 
2.- L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini de 
trenta dies amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial 
de la província núm. 31, de data 13 de febrer de 2008, Diari de 
Girona de data 6 de febrer de 2008, Tauler d'Anuncis de la Corporació 
i Web Municipal. Durant aital termini, no s'ha presentat cap al·legació 
al projecte. 
 
3.- Sol·licitats els informes sectorials preceptius, la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 5 de març de 
2008, adoptà el següent acord: 
 

“...1. Emetre informe desfavorable, als efectes de l’article 85 
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova 
el text refós de la llei d’urbanisme, sobre el Pla especial per a 
l’ampliació de l’edificació auxiliar a l’Hotel Santa Marta, 
promogut per Hosama, SA i tramès per l’Ajuntament de Lloret 
de Mar, pel motius següents: 

• D’una banda, la proposta es centra en la determinació de la 
nova edificació auxiliar que es proposa per a destinar-la a 
gimnàs, piscina relax i zona de massatges al servei dels clients 
de l’hotel, sense que resolgui l’ordenació global de la totalitat 
de la finca, tal com proposa el POUM. Caldria, per tant, la 
tramitació d’un únic pla que ordeni la totalitat de la finca de 
l’Hotel Santa Marta ja que no es considera adequat al que 



disposa l’article 179 de la normativa del POUM la redacció de 
tants plans com necessitats concretes d’edificació vagin sorgint 
en aquest àmbit. 

• D’altra banda, la figura de planejament derivat adequada a les 
finalitats del que es proposa és un pla de millora urbana 
d’ordenació volumètrica, d’acord amb el que preveu l’apartat 
1.b) de l’article 68 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
...”  

 
4.- En sessió de data 20 de juny de 2008, la Junta de Govern Local 
acordà: 

 
Primer.-  Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana per 
ampliació de l’edificació auxiliar a l’Hotel Santa Marta, redactat 
per l’arquitecte Carles Subirà i Papell i promogut per l’entitat 
Homasa, SA., amb la següent prescripció: 
 
• Caldrà incorporar a les determinacions d’aquest planejament 

el compromís de l’entitat promotora que les instal·lacions 
connectaran a la xarxa de sanejament municipal.  

• Serà obligatori i amb caràcter vinculant, i simultani a la 
tramitació de la llicència d’obres, la tramitació i 
actualització de la llicència ambiental d’acord amb la 
normativa vigent d’intervenció ambiental.  

 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini 
d’un mes amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí 
Oficial de la província, diari d’àmbit gironí, Tauler d’anuncis i a 
la web municipal. 
 
Tercer.-  Trametre còpia del projecte a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona als efectes del que disposen els articles 
79.1 i 85 de la LU. 
 
Quart.- Trametre igualment còpia del projecte als efectes 
d’emetre el corresponent informe, al Servei Territorial de 
Girona del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i al 
Servei Territorial de Girona del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge.  

 
5.- L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini de 
trenta dies amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial 
de la província núm. 128, de data 3 de juliol de 2008, Diari de Girona 
de data 4 de juliol de 2008, Tauler d'Anuncis de la Corporació i Web 
Municipal. Durant aital termini, no s'ha presentat cap al·legació al 
projecte. 



 
6.- En sessió de data 23 de juliol de 2008, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona emet informe favorable i en sessió de data 9 
de setembre de 2008 la Direcció General de Patrimoni Cultural del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació emet informe 
favorable 
 
7.- En data 16 de juliol de 2008, els Serveis Territorials a Girona del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge emeten informe, el qual 
conclou: 
 

“... 
1. El Pla no constitueix un supòsit d’avaluació ambiental 
d’acord amb la disposició transitòria sisena del Decret legislatiu 
1/2005 ni un supòsit prèvia d’avaluació ambiental d’acord amb 
la disposició transitòria dotzena del Decret 305/2006. 
2. La viabilitat del sector resta condicionada a les 
determinacions de l’informe preceptiu de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, d’acord amb el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Tex refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya. 
3. Els residus que es derivin de les fases de demolició i 
construcció s’han de gestionar d’acord amb el Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 
12 de juny, sense perjudici d’altres tipus de tractament de 
residus especials que es puguin generar en l’enderroc de les 
instal·lacions industrials, d’acord amb la Llei 6/1993, de 15 de 
juliol, reguladora dels residus.” 

 
8.- En data 6 d’octubre de 2008, per part de la mercantil HOSAMA 
SA, s’incorpora a l’expedient el compromís de l’entitat promotora que 
les instal·lacions connectaran a la xarxa de sanejament municipal, 
donant compliment a la prescripció de l’acord de la Junta de Govern 
Local.   
 
9.- En data 10 de novembre de 2008, l’arquitecta municipal s’ha 
emès informe favorable. 
  
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- L’article 179.2 de les NN.UU. del POUM estableix per la finca on 
s’ubica l’hotel Santa Marta, la següent regulació:  
 

“- Hotel Santa Marta: podrà augmentar en un 35% el sostre 
actual dels edificis principals i en un 15% el dels auxiliars. 
Per portar a terme aquest increment, caldrà tramitar un Pla 
Especial que haurà d’incorporar el corresponent estudi 



d’impacte, el qual haurà de demostrar que la solució  final és 
respectuosa amb el paisatge i l’arbrat, tot especificant 
també els materials  i colors a emprar. A tal fi, no es podrà 
augmentar l’altura actual de les edificacions existents. 
En cas d’increment del sostre actual, es podrà ocupar la zona 
actualment destinada a aparcament i aquest s’haurà de 
disposar en soterrani. 
En aquest hotel no es permet l’ús sanitari-assistencial. 
El Pla Especial caldrà que l’informi el Departament de Cultura 
de la Generalitat.” 

  
II.-  S’apliquen a aquest expedient els articles 68, 79.1, 83, 85 i 
87  del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol que aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (endavant LU) i els articles 23, 90 i ss 
del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret 305/2006, 
de 18 de juliol.  
  
III.-  S’aplica a aquest expedient l’article 52 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya. 
  
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis 
Personals i Turisme, adopta el següent ACORD: 
  
Primer.-  Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana per 
ampliació de l’edificació auxiliar a l’Hotel Santa Marta, redactat per 
l’arquitecte Carles Subirà i Papell i promogut per l’entitat Homasa, 
SA., amb les següents prescripcions: 
 

• La viabilitat del sector resta condicionada a les determinacions 
de l’informe preceptiu de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
Segon.- Trametre la documentació tècnica i administrativa a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes del que 
disposa l’article 86 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, com a condició prèvia a 
la publicació de present acord. 
 
Tercer.- Disposar la publicació del present acord i text normatiu 
d’aquest Pla de Millora Urbana al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 
 
Quart.- Notificar individualment el present acord als interessats. 

 
8. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL 
RESIDÈNCIA ESPORTIVA (PE2). 
 



D’ordre de la presidència pren la paraula el Sr. Valls explica que el 9 de 
maig de 2008 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el projecte 
del Pla Especial Residencia Esportiva (PE2). 
 
En data 18 de juny d’enguany la comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
va informar desfavorablement. El 26 d’agost la promotora va presentar les 
correccions sol·licitades i el 29 d’agost la Junta Govern Local torna a 
aprovar inicialment, i aquesta vegada el document obté l’informe favorable 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 1 d’octubre de 2008. 
 
L’11 de novembre de 2008 el promotor presenta un Text refós que 
incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial abans 
esmentada. Per això, el que avui es proposa es aprovar definitivament el 
Text refós d’aquest Pla Especial i trametre la documentació tècnica i 
administrativa a la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 
L’objecte del Pla és la reordenació del sector, enderrocant la plaça de braus, 
establint una part dels equipaments esportius, la implantació i construcció 
d’un aparcament soterrani per a un mínim de 400 places i a més, 
possibilitar la construcció d’una residència esportiva. 
 
Amb ell, l’Ajuntament obté un aparcament en planta soterrani de 400 places 
com a mínim amb la corresponent acta de recepció municipal, totalment 
acabat i en condicions de la seva posada en funcionament immediata. 
També obté l’Ajuntament un local destinat a equipaments en planta 
soterrani de 1.700 metres quadrats de superfície, totalment acabat. Així 
mateix l’ajuntament obté 3.240 metres quadrats de plaça ja construïda i es 
reserva sobre el sector, un dret de vol de 7.849,60 metres quadrats de 
sostre per a la construcció d’una edificació destinada a residència esportiva. 
 
L’interés urbanístic i social d’aquesta actuació es justifica abastament. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que aquest conveni va ser aprovat pel seu grup, 
però que avui hi ha dues modificacions. La primera és que l’edifici no estava 
recolzat davant l’hotel Augusta i l’edifici de vivendes, sinó que estava 
planejat a l’altra banda. No saben a que es deu aquesta canvi, i si això no 
afectarà la piscina de l’hotel. 
 
L’altra modificació és que en el conveni hi havia un màxim de 2.000 metres 
quadrats d’ús comercial i ara es parla de 2.520 metres quadrats d’ús 
comercial, i demana el perquè. 
 
Entenem que és un bon conveni perquè faciliti l’esponjament d’aquesta part 
del territori però demana que li expliquin la raó de les dues modificacions 
esmentades. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que es tracta d’un projecte molt 
important i que desenvolupa un conveni molt bo aprovat amb anterioritat. 



Amb ell es pretén dinamitzar tota una zona, amb un ample ventall de 
comerç, i amb la intenció de que sigui un punt d’atracció i no de 
competència, i perquè serveixi d’estímul a tot el sector. 
 
Pensa que s’ha d’agrair que algú vulgui construir en aquest moments, i 
també el que sigui una empresa que ajudi a diferents entitats esportives de 
la nostra població. 
 
Pensa que quan es faci el projecte executiu s’haurà de tenir en compte que 
es previngui la possible futura construcció de la residència d’esportistes.  
 
Seguidament intervé el Sr. Garcia tot dient que bàsicament es demana 
concretar i delimitar els diferents usos, com hem d’entendre espais lliures i 
vialitat, etc. I també concretat el dret de vol per a la futura residència 
esportiva. En resum, el pla que es proposa compleix amb el POUM i amb el 
conveni i concreta més clarament els àmbits de cada ús i la seva superfície, 
gràcies a l’exigència de la comissió d’urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya. El més curiós és que, malgrat la denominació de PE residència 
esportiva, això és el que menys s’ha tingut en compte a l’hora de definir el 
pla, donant prevalença a l’aprofitament comercial davant de l’esportiu. 
 
Ja al conveni de maig del 2006 diu: “en aquest sector es podran implantar 
usos comercials com a complement de l’equipament esportiu que podran 
ser de titularitat pública”. O sigui que a la pràctica, del que es tracta és de 
la construcció d’una zona comercial i un pàrquing, perquè aquest projecte 
de residència esportiva seguirà  el mateix camí que el projecte de l’Arena, 
que tinc els meus dubtes que es pugui fer mai. I si vostès fan un exercici de 
realisme, estaran d’acord amb mi. Però el que és greu d’aquest pla és que 
l’ajuntament cedeix  un terreny municipal al barri del Rieral de 1813 m2 
edificables on es poden construir planta baixa i 4 plantes pis, és a dir, un 
terreny municipal que ja no es podrà destinar a ús social. 
 
Realment és necessària aquest residència d’esportistes?. Els esportistes no 
es poden allotjar en un hotel, o és que el que es pretén és fer un centre 
d’alt rendiment esportiu? Si fos així, és ben bé que somiar no costa res. Els 
recomanem que toquin de peus a terra, i pensin que als barris de Lloret, els 
ciutadans i ciutadanes no tenen  cap instal·lació per practicar l’esport, a Can 
Ribalaigua, aquella petita pista si la fessin cobrir seria molt més operativa, i 
al barri de Fenals, que té 6000 habitants, no té ni un petit espai per jugar a 
pilota. Comencem per aquí i ens entendrem més bé. I ja, imaginant per 
imaginar, en el cas, no gaire probable, que s’arribés a fer la residència 
esportiva, la silueta d’aquest edifici, segons es defineix al pla, alineat al 
carrer del Mestres, amb planta baixa diàfana, tret d’un nucli d’accessos, i sis 
plantes pis per a residència, és a dir, una pantalla visual de set plantes a 
l’ample, cosa que contradiu aquell esperit del POUM inicial on es feia un 
itinerari permeable de la piscina i l’arena cap al nucli del poble, a través de 
la residència esportiva. Doncs no, tant alt com el de l’hotel Casino o més. 
Hem fet una recreació virtual per si ho volen comprovar. 



 
Pren la paraula a continuació el Sr. Elorza dient que consideren que aquest 
conveni és positiu per al poble i també evidentment per al promotor. Amb 
ell s’ aconsegueixin aparcaments i equipament, tots ells molt necessaris. 
 
Parlar avui de la residència esportiva li sembla una quimera, tampoc creu 
que avui sigui el moment de parlar del futur edifici.  
 
Tal com consta a l’expedient, la Direcció General d’Urbanisme ha posat unes 
prescripcions molt interessants, i donat que el Text refós final les recull, és 
per això  que consideren que és un bon conveni i l’aprovaran. 
 
Contesta el Sr. Valls dient que és curiós que Iniciativa no hagi presentat cap 
al·legació sobre aquest conveni quan es va aprovar el POUM, i ara diguin tot 
el que han dit. 
 
Aquest conveni és una permuta i recorda al representant d’Iniciativa que a 
l’any 2003 (estant el seu grup a l’equip de govern), el que es volia fer en 
aquest indret era un camp de futbol, prèvia expropiació de la plaça de 
braus. 
 
La bondat d’aquest conveni es comprova perquè l’acord d’expropiació de la 
plaça de braus significava un pagament de 3,5 milions d’euros, i això no 
s’ha hagut de fer. Aquesta expropiació s’ha canviat per una permuta que 
ens permet dinamitzar aquesta zona, i aprofitar-la tant en el presenta com 
en el futur. 
 
Volien un pàrking i un equipament públic, i això té un preu. És per això que 
la permuta s’ha fet amb una parcel·la del Rieral, on no era obligat fer 
vivendes de protecció oficial sinó de renda lliure, i creu que això és molt 
millor que el que havia previst quedant, a més a més, la possibilitat en el 
futur de fer una residència esportiva de fins a 6.000 metres quadrats. 
 
Se’ns demana prioritzar i nosaltres ho hem fet, hem prioritzat la piscina i 
l’Arena. 
 
Pensem que era molt important tenir un pàrquing de propietat en aquesta 
zona, així com un equipament i una plaça urbanitzada. Tot això suposa 
obres per més de 8 milions d’euros de cost. 
 
Ens reservem el dret de vol per si algun dia es vol fer la residència 
esportiva, si bé ara no assegurem que es faci, i tampoc per tant es pot dir 
quants metres quadrats tindrà, i el 6.000 és un màxim. 
 
La col·locació de l’edifici en el POUM era orientatiu i a l’hora de la veritat, 
donat que hi ha dos nivells diferents separats per més de tres metres, s’ha 
decidit el canvi en la col·locació de l’edifici. En cap cas perilla  la piscina de 
l’hotel, donat que en mig hi haurà un vial intermig de sis metres. 



 
La diferència dels metres quadrats en el comercial ve motivat per un canvi 
d’ús, passant 520 metres quadrats d’oficina a comercial. Per conseqüència 
el còmput total de metres quadrats construïts és el mateix. 
 
Al seu grup li hagués agradat trobar-se que a Fenals s’haguessin previst 
equipaments esportius, però no és així, i per tant la seva mancança no és 
de la seva responsabilitat. De totes maneres, no ho donem per bo  i hem fet 
cessió d’uns terrenys per fer una escola i un institut, i les pistes esportives 
d’aquets centres en el seu moment es podran utilitzar per els veïns de 
Fenals. 
 
Reitera que tindrem 400 places d’aparcaments, més 1.600 metres quadrats 
d’equipaments públics, i 3.000 metres quadrats de plaça urbanitzada. Pensa 
que aquets números avalen que és una bona operació, sens dubte molt 
millor que expropiar, i per tant molt superior al que en el seu moment 
hagués fet Iniciativa quan era membre de l’equip de govern. 
 
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que entenen que l’aparcament és 
prioritari i molt important, i és per això que votaran a favor. Suposa que s’hi 
ha un carrer pel mig no hi haurà problemes amb l’hotel, i respecte a aquest 
carrer creu que també és important per evitar el molt trànsit que hi ha a 
l’avinguda Tossa-Vila de Blanes.  
 
Considera doncs que el vial és important i que aquesta obra donarà suport i 
millorarà els eixos esportius i comercials. També des d’un punt de vista 
comercial, perquè sembla que hi anirà un dels dos centres grans que poden 
anar-hi a Lloret. 
 
Com ja ha dit abans votaran a favor, si be esperaran el projecte executiu en 
quan el tema de la ubicació de l’edifici i els agradaria que els tinguessin en 
compte per parlar del tema abans de que s’executin els projectes definitius. 
 
Novament pren la paraula el Sr. Teixidor dient que evidentment la 
residència esportiva és una opció de futur, però és important que es tingui 
previst el poder fer-la. 
 
Això que es fa, és similar al que es va fer a l’any 85 quan es van comprar 
terrenys i es van reservar per una futura zona esportiva. Per això ara es pot 
fer. 
 
Entén, respecte al que ha dit el Sr. Garcia, que el concepte de residencia 
esportiva és diferent al de l’hotel, doncs ha de constar d’uns serveis molt 
específics. 
 
Evidentment s’ha de prioritzar, no es pot fer tot el que es vol, però és 
important tenir sostre edificable reservat pel dia que es pugui fer.  
 



Pensa que aquest conveni és bo per a tots, i que de la mateixa manera que 
al 85, avui s’actua amb encert, i tant de bo en el futur en aquesta finca es 
pugui construir un centre d’alt rendiment. De moment, al menys, no hi 
anirà la estació del tren, doncs en aquest lloc hi havia una reserva per fer-
la.  
 
Intervé de nou el Sr. Garcia dient que, pel que ha sentit, han de fer política 
mitjançant al·legacions, però ells pensen que no. Ja saben que la parcel·la 
del Rieral que es permuta no és de protecció oficial, però això no és cap 
excusa. 
 
Tindrem una plaça pública però aquets espais són obligatoris per als 
promotors quan es fan determinades edificacions, per tant no és una cosa 
nova. 
 
En definitiva, per a ells no és un bon conveni donat que només beneficia al 
promotor. El tema de la residència esportiva ha quedat clar que és molt 
feble, i en quan al comentari sobre l’Arena, dir que porta amb ella l’enderroc 
del col·legi Pere Torrent. 
 
Que per ells aquesta actuació l’únic que fa es crear una zona comercial amb 
un pàrquing. 
 
Pren la paraula de nou i seguidament el Sr. Elorza dient que avui el que fem 
es concretar el conveni aprovat en el seu dia. Què gràcies a les 
prescripcions incorporades per la Comissió territorial d’Urbanisme els usos 
estan ben determinats, i per tant, tal com ja ha dit abans, el seu grup 
votarà a favor. 
 
Contesta novament el Sr. Valls dient al Sr. Garcia que pensa que no té ni 
idea del que esta parlant. Que ell farà un exercici de modèstia però li 
recomanen que ell també el faci. 
 
Que el dret de vol s’ha aconseguit en aquets conveni, i que abans, en la 
ordenació que hi havia, no es tenia, i per tant el que hem fet és defensar, i 
bé, els interessos de Lloret de Mar.  
 
Repeteix que sí que hi haurà una zona comercial i d’oficines, però que 
l’ajuntament tindrà pàrquing, equipament públic i plaça urbanitzada. Per 
tant tot és criticable però pensa que el conveni és realment bo. El que el Sr. 
Garcia ha intentat és “aigualir el vi”.  
 
És evident que Iniciativa podria fer o no al·legacions, però queda clar que 
canvia de criteri segons els convé. Insisteix en què la parcel·la del Rieral 
que es permuta no és per vivendes de protecció oficial, sinó de preu lliure, i 
això ha ajudat a la permuta perquè, evidentment, el preu és molt diferent i 
hem pogut tenir més retorn. 
 



Torna a insistir que aquest conveni és millor que la expropiació prevista, i 
que utilitza un model públic-privat que cada vegada s’utilitza més i que 
funciona bé. 
 
Nosaltres ens varem creure el conveni i creu que tots els altres també, 
inclosos vostès, però no sap per quines raons ara han canviat. 
 
Deixa clar que aquestes obres són d’iniciativa d’un  promotor privat i que 
nosaltres ens limitem a informar. Aquest promotor té ganes de tirar 
endavant i és per això que ja estan treballant en el projecte bàsic i 
executiu. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que Iniciativa  fa política i no 
al·legacions, però quan volen ho porten a altres instancies. Li sembla una 
mala manera de fer política. 
 
En el seu dia es van tenir reunions amb responsables tant d’esport com de 
turisme pel tema de formació d’aquestes àrees, i s’havia arribat a punts de 
consens importants. No és el mateix amb l’actual Secretaria General de 
l’Esport. 
 
Quan es parlava de la residència d’esportistes era per poder donar una 
formació especialitzada tant en temes d’esports com de turisme, i s’havia 
avançat força en aquest tema. De tot això, avui el que sí tenim ja en ferm 
és la formació en temes de cuina. 
 
Si no es fa ara la residència esportiva, és lògicament per problemes de 
finançament, perquè pensem que s’ha de prioritzar altres equipaments, i en 
part també perquè, d’alguna manera, el tema està cobert pels hotelers, 
donat l’esforç que han fet per millorar la planta hotelera, sobretot donant 
més serveis. En definitiva donat que tampoc s’ha trobat la complicitat 
necessària (tampoc la financera), en altres institucions, aquest tema queda 
per al futur. 
 
De totes maneres, vol incidir també, com ja s’ha dit abans, que una 
residencia esportiva no és exactament un hotel, doncs s’han de potenciar 
determinats serveis, com per exemple els sanitaris. 
 
No és veritat el que ha dit el Sr. Garcia sobre el col·legi Pere Torrent i està 
d’acord en el que ha dit el Sr. Teixidor sobre la bona visió de futur que en 
altres legislatures es va tenir, de comprar en el cor de Lloret uns terrenys 
que avui poden ser lloc o seu de la zona esportiva i també educativa 
(formació). 
 
Quan es farà aquesta residencia?. Ja s’ha dit abans: quan sigui possible. 
 
Respecte al que s’ha dit de cobrir la pista esportiva de Can Ribalaigua, no es 
pot fer perquè seria perjudicial per a la zona (tan per a les vivendes com 



per al parc infantil), i vol dir al Sr. Garcia que sembla que no pensa el 
mateix en tots els llocs, i hauria de mesurar sempre amb la mateixa vara, i 
no tenir en compte els interessos de determinades persones. No voldria 
pensar que algun dels veïns de llocs on vostès van aturar actuacions, fossin 
amics d’algun de qui l’assessoren. 
 
El que és important és per exemple que amb el POUM hem aconseguit 
35.000 metres quadrats a la pineda de Fenals i que hem aconseguit també, 
via conveni, altres espais per instal·lacions esportives. 
 
Fa un temps varem presentar un projecte de grans horitzons, i alguns d’ells 
ja els estem veient. Per exemple, amb el tema de salut hem fet moltes 
coses i hem vist el sol; també amb el tema del casino; amb el Rally; volta 
ciclista; regidoria de benestar i família; regidoria de la dona; POEC; 
deixalleria; parcs urbans, etc. 
 
Ens falten molts encara, però ja hi anirem arribant. Lloret té molts 
projectes, i alguns quedaran sense fer, però del que ningú pot dubtar és 
que sabem el que volem. Evidentment tots podem fer política. 
 
Sense més deliberació i amb 20 vots favorables dels regidors de CIU, PSC-
PM, PP, GRILL i ERC i un vot en contra del regidor d’ICV-EUA, l’ajuntament 
en ple adopta el següent acord: 
 

FETS 
 
1.- En data 9 de maig de 2008 la Junta de Govern local aprovà 
inicialment el Projecte del Pla Especial Residència Esportiva (PE2) en 
l’àmbit comprès entre l’Avgda. Vila de Blanes i el carrer dels Mestres, 
entre el Camp de Fútbol i l’Hotel Augusta Club, havent estat sotmès a 
informació pública pel termini d’un mes amb la publicació del 
corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província de Girona núm. 
103, de data 28 de maig de 2008, Diari El Punt de data 22 de maig 
de 2008, Tauler d’anuncis de la Corporació i Web Municipal, sense 
que durant aital termini s’hagi presentat cap al·legació al projecte. 
 
2.- En data 18 de juny de 2008 la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona informà desfavorablement, en el sentit que calia tenir en 
compte les següents prescripcions: 
 

1.1- La part de l’àmbit corresponent a l’avinguda de Blanes 
s’haurà de qualificar com a sistema viari. Així mateix, el 
carrer de servei situat en el límit est del sector, tal com 
s’observa en el projecte que s’inclou esquemàticament e el 
Pla especial, comprès entre el carrer dels Mestres i 
l’avinguda de Blanes, s’haurà de disposar, per al seu bon 
funcionament, d’una amplada mínima de 6 metres, i també 
es qualificarà com a sistema viari. 



1.2- Caldrà concretar la distribució d’usos, titularitat i 
localització del total del sostre edificable d’aquest àmbit, 
planta per planta. En aquest sentit cal assenyalar d’una 
banda que les rampes d’aparcament han de computar als 
efectes de l’edificabilitat, i , d’altra banda, que el sostre de 
7.849,60 m2 que es proposa com a dret de vol s’haurà de 
concretar en una zona sobre l’àmbit edificable, per tal 
d’aconseguir l’alliberament d’un espai públic tipus plaça.  

1.3- En relació amb la qualificació d’espais lliures públics que 
es proposa, cal assenyalar que aquests espais han de 
situar-se en tot cas, sobre rasant, no pas sobre l’edifici, 
com proposa la zonificació de la planta pis (plànol 11).  

1.4- Pel que fa al paràmetre d’ocupació que expressa la 
normativa, tant si és sobre rasant com sota rasant, s’haurà 
d’expressar en percentatge sobre la superfície neta del 
sector. 

1.5- S’exclourà de la normativa la possibilitat de construir-hi 
altells, perquè no es justifiquen, donada l’ elevada 
edificabilitat que presenta aquest sector. 

 
3.- En data 26 d’agost de 2008, RGE 14397, per part de Development 
Diagnostic Company, s’han presentat les correccions a l’expressat Pla 
Especial Residencia Esportiva PE2.  
 
4.- En sessió de data 29 d’agost de 2008 la Junta de Govern local 
acordà: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial Residència 
Esportiva (PE2), en l’àmbit comprès entre l’Avgda. Vila de 
Blanes i el carrer dels Mestres, entre el Camp de Fútbol i 
l’Hotel Augusta Club, promogut per part de Development 
Diagnostic Company, condicionat al compliment de les 
següents prescripcions: 
A.- Caldrà presentar un text refós on: 

1. Caldrà distingir en el grafisme dels plànols la superfície 
qualificada Ap, Accés Peatonal de titularitat pública de la de 
titularitat privada. 
2. La superfície qualificada de Vp, sistema viari, que dóna 
front al carrer dels Mestres haurà de qualificar-se d’espai 
lliure i d’accés peatonal, restant només qualificada de Vp la 
que es correspon amb el vial nou obert. 
3. Caldrà rectificar la superfície per planta del dret de vol, ja 
que el nucli d’accés de 49,69 m2 computa a efectes de sostre 
edificable resultant una superfície de 1.272,46 m2 per 
planta, per tal de no superar el sostre del dret de vol. 
4.- Caldrà ajustar l’art. 13 de la normativa urbanística 
d’aquest Pla Especial sobre usos als usos que disposa l’art 
210.7 del POUM 



5.- Art. 3: La vigència del Pla especial en ser l’aprovació 
definitiva competència municipal, serà d’aplicable el que 
estableix la legislació de règim local. 

 
Segon.- Demanar informe a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona en els termes previstos a l’art. 85.1 del 
TRLU. 

 
5.- En data 1 d’ octubre de 2008, la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona va acordà: 

“... 
1. Emetre informe favorable, als efectes de l’art 85 del Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei d’urbansime, sobre el Pla especial residència 
esportiva (PE2), promogut per la societat Development 
Diagnostic Company, SL i tramès per l’Ajuntament de Lloret de 
Mar, amb la condició que l’ocupació de l’edificació que 
determina l’article 12 de la normativa proposada s’expressi en 
percentatge sobre la superfície neta. 
2. Indicar a l’Ajuntament que aquest informe és vinculant pel 
que fa a la inscripció assenyalada atès que aquesta es 
fonamenta en motius de legalitat contemplats en l’article 85.4 
del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
3. Indicar a l’Ajuntament que si al llarg de la tramitació 
d’aquest Pla s’introdueixen canvis substancials en el document 
aprovat inicialment, abans de l’aprovació definitiva de 
l’expedient, aquest s’ha de sotmetre novament a informe 
d’aquesta Comissió, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 85 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol. 
4. Comunicar-ho a l’Ajuntament ...” 

 
6.- En data 11 de novembre de 2008, RGE 18996, per part de 
Development Diagnostic Company, es presenta un nou Text Refós 
que incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona a que es fa referència l’apartat 5è i de l’acord 
de la Junta de Govern Local de sessió 29 d’agost de 2008 a que fa 
referència l’apartat 4rt. 
 
7.- En data 12 de novembre de 2008, l’arquitecta municipal emet 
informe favorable a l’aprovació d’aquest planejament derivat. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- S’apliquen a aquest expedient els articles 67, 79, 85, i 87 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant TRLU), l’article 92, 94 i 109 



del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme.  
 
II.-  S’aplica a aquest expedient els articles 52 i 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis 
Personals i Turisme, adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el Text refós del Pla Especial 
Residència Esportiva (PE2), en l’àmbit comprès entre l’Avgda. Vila de 
Blanes i el carrer dels Mestres, entre el Camp de Fútbol i l’Hotel 
Augusta Club, promogut per part de DEVELOPMENT DIAGNOSTIC 
COMPANY, SL i redactat per l’enginyer de camins, canals i ports en 
Xavier FRIGOLA i MERCADER. 

 
Segon.- Trametre la documentació tècnica i administrativa a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes del que 
disposa l’article 86 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, com a condició prèvia a 
la publicació de present acord. 
 
Tercer.- Disposar la publicació del present acord i text normatiu 
d’aquest Pla Especial al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 
Quart.- Notificar individualment el present acord als interessats. 

 
9. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE 
LLORET DE MAR EN ELS ARTICLES 11, 79, 99, 101, 108, 110, 132, 
140, 164 I DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA DE LA NORMATIVA 
URBANÍSTICA I DELS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ D6A, E4B, G3A, G3B, 
G4C, G4D, G5A I G6C I CORRECCIÓ D’ERRORS MATERIALS. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls tot dient 
que el motiu de la present modificació respon, per un costat, a la correcció 
de diferents errades materials, tant en la normativa com en els plànols, i 
per una altra, a la modificació de 9 articles de la disposició transitòria 
segona i de 8 plànols. 
 
Ha estat redactada aquesta modificació pels serveis tècnics municipals de 
l’Ajuntament. Evidentment, estalviarà a tots citar les correccions d’errors 
així com els plànols, i es centrarà de forma succinta en les propostes de 
modificació. 
 



A l’art. 11 es modifica l’apartat 2n. amb la finalitat de garantir que aquelles 
edificacions o conjunts edificatoris que per la seva ubicació o dimensió 
puguin prendre importància o resultar emblemàtics, que no tots, puguin ser 
sotmesos a revisió per part d’una Comissió Específica de Qualitat (dóna 
lectura al nou redactat). 
 
A l’art. 79, que es refereix a la planta soterrani primera, s’estableix que en 
les claus 2.4 i 2.6 únicament serà susceptible de transformació la superfície 
resultant de la projecció del sobrerasant. En l’apartat 2n. es defineixen els 
usos permesos que abans no estaven establerts. 
 
A l’art. 99 es facilita la instal.lació de nous ascensors en edificis antics. A 
l’art. 101  s’estableix al seu apartat 4t. que en determinats casos s’haurà de 
aportar un plànol topogràfic signat i visat per tècnic competent. 
 
A l’art. 108 es facilita que en determinades parcel.les es puguin construir 
piscines, modificar els llindars entre parcel.les veïnes. L’art. 110, que es 
refereix a les tanques, permet les gelosies de fusta en l’apartat 1, referent a 
la zona 2.5, i les gelosies de fusta i vidre a la zona 2.4. 
 
Pel que fa a l’art. 132, i específicament al seu apartat 3r., en relació a 
places d’aparcament vinculades a vivendes, s’estableix una modificació que 
permeti un control intern municipal de places per saber quines són de 
dotació de l’edifici i quines d’escreix (en dóna lectura). 
 
L’art. 140, referit a les condicions d’edificació del casc antic, s’augmentaria 
el paràmetre de 10 mts. d’ample a 13 metres (façana) amb la condició 
específica que, en cas d’agrupació, s’haurà de donar un tractament de 
façana diferenciat mantenint l’ample de les finques originals. 
 
A l’art. 164, es modifica l’apartat 3r. que regula les reculades per afavorir 
que es pugui esgotar l’ocupació permesa. També es modifica la disposició 
transitòria segona en l’apartat b) del punt primer, permetent-se el canvi 
d’ús amb finalitat hotelera en edificis en situació de volum o ús 
disconforme. 
 
Finalment, es refereix a la documentació gràfica i dóna lectura a part de la 
proposta. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que com tot document viu, i així entenem com 
ha de ser un POUM, ens presenten la rectificació d’errors i modificació (el 
nostre grup vol felicitar a l’equip que treballa a urbanisme d’aquest 
ajuntament per la feina feta en aquesta modificació) i que també entenem 
que hauria d’haver estat feta per l’equip redactor (que va cobrar 80 
milions), doncs podria haver-hi hagut una clàusula per corregir els seus 
propis errors, i d’aquesta manera deslliurar als tècnics municipals per 
prioritzar l’ atenció ciutadana. 
 



Pel que fa a la correcció d’errors materials i modificació dels plànols 
d’ordenació D6A, E4B, G3A, G3B, G4C, G4D, G5A, i G6C estan d’acord. 
 
ERC voldria fer una petició, i és aprovar les modificacions per separat degut 
a les següents qüestions. 
 
Respecte a la proposta de modificació de l’article 11, característiques 
estètiques de les edificacions (dona lectura al nou text), de la mateixa 
manera que justifiquen el canvi per la finalitat d’aquest apartat. Aquest 
havia de garantir que aquelles edificacions o conjunts edificatoris que per la 
seva ubicació o dimensió poguessin prendre importància o resultar 
emblemàtics, que no tots, poguessin ser sotmesos a revisió per part d’una 
Comissió Específica de Qualitat. 
 
Deixant solament els de sostre total superior a 10.000 metres quadrats, 
entenem que es torna a deixar molta part edificatòria de Lloret sense 
criteris per garantir la bondat compositiva i arquitectònica (que era el model 
del nou POUM), al igual que deixar a criteri de la Junta de Govern la 
possible o no valoració, per part de la citada Comissió (que per cert vol 
preguntar ara si s’ha format i en aquest cas quins en formen part de la 
mateixa), és com a menys posar per davant el criteri d’un color polític i no 
el criteri dels tècnics i planejadors del POUM. 
 
Pel que fa a la proposta sobre l’article 79 planta soterrani (dona lectura a la 
modificació proposada), tot i que estan d’acord amb la modificació, que en 
l’esperit del POUM era el que avui aprovem, però que segurament no estava 
del tot clarificador. Ara que estem revisant aquest punt s’hauria d’estudiar 
per aquells casos on la edificació pel desnivell del terreny, la planta 
soterrani te diferents tractaments urbanístics (primer o segon) i que en la 
realitat física estan al mateix nivell. 
 
En el moment que vivim sobre regular allò que en la normativa d’activitats 
ja va regulada, i que urbanísticament deixem les portes tancades a noves 
activitats, i a sobre no recaptem, ja que se’ls demanaria el Pla Especial que 
comporta el 10% per l’ajuntament. Volem estudiar durant aquests 30 dies 
per fer les al·legacions oportunes i veure realment els inputs i outputs de la 
nostra proposta. 
 
Així mateix en les claus 2.4 i 2.6 únicament serà susceptible de 
transformació la superfície resultant de la projecció del sobrerasant. Volem 
valorar amb temps quin impacte tindria modificat per la superfície total i no 
nomes la projecció de la sobrerasant. 
 
Estaríem d’acord amb les modificacions proposades en els articles 99 i 108. 
També respecte al 110, si bé hi ha un error a la pàgina 44 que s’hauria de 
corregir (ho cita).  
 



També estaríem d’acord amb l’article 132, si bé en el que no estem tant 
d’acord és en el valor del cost de construcció d’una plaça i mitja (24.000 
euros per plaça), que en aquells casos que no es puguin realitzar tants 
aparcaments s’haurien de pagar a l’ajuntament. Creiem que aquest valor 
s’hauria de revisar. 
 
En la modificació de l’article 140 estaríem d’acord, però estaria bé saber 
com està l’estudi de millora del casc antic, el seu aixecament i les possibles 
conclusions que puguin generar una nova modificació en aquets punt. 
Estaríem d’acord en l’article 164. També estaríem d’acord en la modificació 
de la disposició transitòria segona ja que creuen que la renovació d’edificis 
per crear treball i economia, s’ha de potenciar no nomes urbanísticament, 
sinó amb subvencions i ajudes des de l’administració. Estaríem també 
d’acord en els plànols d’ordenació E4b, G5a, G3a, G3b, G4c, G4d, D6a i 
G6c. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que s’han mirat els articles i plànols i 
estan d’acord en les modificacions que es fan i amb les rectificacions 
d’article, perquè entenen que són de tipus tècnic. Per tant votaran a favor. 
 
Seguidament intervé el Sr. Ontañon dient que es tracta de modificacions 
tècniques i correccions d’error, i per tant estarà a favor. 
 
El seu grup no ha volgut intervenir en els punts anteriors, donat que es 
tractava de temes ja debatuts en les aprovacions inicials i que per tant 
pensava que tots havien de tenir clar. 
 
Pren la paraula tot seguit el Sr. Elorza dient que estan d’acord en la 
correccions dels errors i també en que aquestes correccions les hauria 
d’haver fet el director del POUM i no els tècnics de la casa, que podien 
haver utilitzat aquest temps en altres tasques (atenció a veïns, etc.). 
 
Pel que fa a la modificació dels diferents articles s’afegeix a la petició feta 
pel Sr. Coloma de demanar votació separada, ja que ells voldrien fer alguns 
retocs en els articles 11, 79 i 132, ja que pensen que són susceptibles de 
presentar al.legacions. 
 
A l’art. 11 de les característiques estètiques, pensen que no se li dóna la 
redacció més positiva, tenint en compte els canvis que es volen fer a nivell 
de façanes. També és susceptible d’al.legacions l’art. 79 sobre els usos en 
planta subterrània, i a l’art. 132 dels aparcaments vinculats registralment, 
doncs pensen que es podria utilitzar un altre sistema. 
 
En cas que no es concedeixi votació separada, el seu grup s’abstindria, 
malgrat que en la resta d’articles i correccions tan de normativa com de 
plànols, ja estan d’acord. 
 



El Sr. Alcalde demana al Sr. Coloma i Elorza que especifiquin els articles on 
volen votació separada. El Sr. Coloma cita els articles 11 i 79, i el Sr. Elorza 
els articles 11, 79 i 132. 
 
Contesta el Sr. Valls que entén que la millor forma d’esmenar aquests 
articles seria presentant al·legacions. 
 
Pel que fa a la Comissió Específica de Qualitat, aquesta no seria massa 
operativa si la fem molt extensiva. A més a més això relentitzaria els 
processos per donar llicencies i construir. Això no vol dir que sigui prou que 
sigui creada. 
 
Respecte als comentaris sobre l’article 79 referents a la planta soterrani 
entén que el millor es que facin al·legacions per poder tenir clar i estudiar el 
que proposa cadascun. Pel que fa  a l’article 132 amb el tema del preu el 
que es vol es provocar que es creïn places d’aparcament, i sinó utilitzar 
aquets diners per fer-los (de totes les maneres és el preu que han marcat 
els serveis tècnics). 
 
Sobre el casc antic com ja sabem tots, s’hi està treballant. 
 
La redacció del document que avui s’ha portat a aprovació és fruit de molta 
feina. És el producte del dia a dia durant tot un any, i és per això que vol 
des d’aquí, felicitar als serveis tècnics i administratius per la seva tasca. 
 
Seguidament dona explicacions del perquè de  determinats errors materials 
i demana facin al·legacions a aquells temes en els que tinguin dubtes o en 
els que creguin es pot millorar la proposta de modificació que avui es 
presenta a aprovació. 
 
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que són modificacions tècniques però 
que poden tenir una afectació real important. 
 
Que en quan a l’article 79 ja estan a favor, però donat que es toca, volen 
que es mirin altres coses bé, per si es pot millorar. 
 
La Comissió de Qualitat ja la creava el POUM i potser ens hem anat d’un 
extrem a l’altre. Hauríem d’estudiar quins llocs són possible de tenir un 
edifici emblemàtic. 
 
Queda clar que hem fet els deures, que tenim dubtes en 2 articles i que 
estem absolutament d’acord amb tota la resta. 
 
De nou pren la paraula el Sr. Elorza dient que recullin la invitació del Sr. 
Valls i presentaran al·legacions. Evidentment tot és millorable. Que han de 
tenir en compte que a la oposició ho tenim difícil per treballar amb tant poc 
temps (l’arquitecte no hi era el divendres) i per això treballaran amb temps 
per poder aportar millores. 



 
Confia en que es doni la votació per separat, doncs no voldrien abstenir-se 
ja que entén que s’ha fet una bona feina. 
 
Contesta novament el Sr. Valls que quan no trobin a algú, es dirigeixin a ell 
i procurarà que se’ls atengui de la millor manera possible.  
 
Respecte al que ha dit el Sr. Coloma sobre la Comissió Específica de 
Qualitat, dir-li que en la redacció hi ha un i/o, és a dir, que és suficient amb 
que tinguin més de 4 plantes independentment dels metres quadrats de 
facin. 
 
Seguidament es posa a votació la modificació dels articles 11 i 79, que són 
aprovats amb 15 vots a favor dels regidors de CIU, PP, GRILL i ICV-EUA, i 6 
abstencions dels regidors del PSC-PM i ERC. 
 
Posteriorment es posa a votació la modificació de l’article 132, que es 
aprovat amb 16 vots a favor dels regidors de CIU,PP, GRILL, ERC i ICV-EUA, 
i 5 abstencions dels regidors del PSC.  
 
Finalment es posa a votació la resta del document el qual es aprovat per 
unanimitat. Com a conseqüència, queda aprovat el següent acord: 
 

FETS: 
 
D’iniciativa municipal, els Serveis Tècnics Municipals han redactat la 
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
de Lloret de Mar en els articles 11, 79, 99, 101, 108, 110, 132, 140, 
164 i Disposició Transitòria segona de la Normativa Urbanística i dels 
plànols d’ordenació D6a, E4b, G3a, G3b, G4c, G4d, G5a i G6c i 
correcció d’errors materials. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.- S’apliquen a aquest expedient els art. 8 i 83 del Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme; art 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme; i l’art. 52 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis 
Personals i Turisme, adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en els 
articles 11, 79, 99, 101, 108, 110, 132, 140, 164 i Disposició 



Transitòria segona de la Normativa Urbanística i dels plànols 
d’ordenació D6a, E4b, G3a, G3b, G4c, G4d, G5a i G6c i correcció 
d’errors materials, que ha estat redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals essent d’iniciativa municipal. 
  
Segon.- La participació ciutadana es concreta en el tràmit 
d’informació pública pel termini d’un mes amb la publicació dels 
corresponents Edictes al Butlletí Oficial de la província, diari d’àmbit 
gironí, Tauler d'Anuncis i Web Municipal. 
 

10. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC, SOBRE 
REQUERIR A LA SOCIETAT ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA 
PERQUÈ DONI COMPLIMENT A LA SEVA OBLIGACIÓ DE SERVEI 
PÚBLIC ALS CIUTADANS DE LLORET DE MAR. 
 
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Coloma dient que retira la 
moció per ell presentada, donat que se n’ha elaborat una de forma conjunta 
per tots els grups municipals. Seguidament dona lectura integra a la 
mateixa. 
 
Intervé el Sr. Austrich dient que, com ja van dir a la Comissió Informativa, 
si no s’adopten mesures, l’estiu del 2009 serà difícil en el tema de correus. 
 
Ells havien presentat una esmena, amb dos punts, a la moció presentada 
originalment per ERC, que s’han vist recollides en la moció conjunta que es 
proposa avui per aprovar. 
 
La primera era mantenir oberta la de Fenals, a part evidentment que la 
antiga. I la segona era que en les obres de la del carrer Oliva s’eliminessin 
les barreres arquitectòniques per facilitar l’accés a les persones de mobilitat 
reduïda, sobretot tenint en compte que es tracta d’un lloc amb molt trànsit 
de vehicles i que la vorera és molt estreta. Potser s’hauria d’estudiar perquè 
ho tingui en compte l’autor del projecte, que l’entrada fos pel passatge i no 
pas pel carrer. 
 
Celebra que s’hagin recollit les seves aportacions i que també sigui una 
moció conjunta perquè així tindrà més força. També esta d’acord de 
demanar-ne una altra al Rieral on ja hi ha un servei de paqueteria, i tenint 
en compte ja, el futur de la nostra població. Creu que aquets servei és molt 
millorable. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Riera dient que en aquets moments hi 
ha queixes sobre aquest servei i que el que es fa en la moció es recollir-les.  
 
Aquest servei s’hauria d’esmenar pel seu mal funcionament, dotant-lo de 
més mitjans materials i personals i de més locals. 
 



En el Rieral ja hi ha un servei de paqueteria, per tant, sols faltaria l’atenció 
al públic i això milloraria el servei. 
 
Ja es posaran en contacta amb l’arquitecte de l’obra pel tema de 
l’accessibilitat, de totes maneres ja avança que ja s’hi estat treballant, i de 
fet hi posaran un ascensor. 
 
Pel que fa a  la suggeriment del Sr. Austrich sobre el tema de l’entrada, ja 
ho preguntaran, doncs no sap si serà possible donada l’estructura del 
edifici. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS, i COM A 
CONTINUACIÓ A LA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
D’ERC,  SOBRE REQUERIR A LA SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., PERQUÈ DONI COMPLIMENT A 
LA SEVA OBLIGACIÓ DE SERVEI PÚBLIC, ALS CIUTADANS DE 
LLORET DE MAR. 
 
Atès el fet que la vila de Lloret de Mar, compta amb un padró 
d’habitants censat, a primer de novembre de 2008, de 39.535 
habitants i que tal xifra, en època estiuenca, entre censats i visitants, 
es pot arribat a quintuplicar. 
 
Com sigui que, per raó de les obres que s’han de fer a l’oficina de 
correus, al carrer Oliva, l’oficina postal ha estat traslladada al barri de 
Fenals, carrer Pere Codina i Mont, trasllat que ignoren la gran majoria 
dels ciutadans i la totalitat dels visitants de Lloret de Mar. 
 
Com sigui que la prestació del servei de correus a Lloret de Mar, 
pateix de greus deficiències. Així, a títol d’exemple, no es reparteix a 
domicili el correu ordinari dirigit a les urbanitzacions de Lloret de Mar, 
que han hagut d’optar a instal·lar, pel seu compte i càrrec bústies 
concentrades. 
 
Tenint present que tal societat, com a concessionari exclusiu del 
servei postal universal, que ve regulat per la llei 24/1998, de 13 de 
juliol, del servei postal no compta amb oficines o bústies alternatives 
per a efectuar dipòsit dels enviaments. Així, son comptades les 
bústies emplaçades al carrer, i d’altra banda, tràmits fonamentals, 
tals com enviar un gir, o un enviament certificat, s’han de dur a 
terme imprescindiblement  en l’única oficina de tal empresa que resta 
oberta al públic.  
  
Davant l’evidència de que les tarifes s’han incrementat notablement 
en els darrers temps sense que, si més no a nivell local, s’hagi 



detectat una millora del servei, i tenint en compte que, 
l’endarreriment de les obres en quina havia estat la seu habitual de 
correus, al carrer Oliva, fa pressuposar que no estarà operativa quan 
arribi la temporada d’estiu, i per tant quan existeixi la màxima 
ocupació i necessitat de prestació del servei. 
  
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
Requerir a la Sociedad estatal de Correos y telégrafos, SA, a fi i 
efecte de que: 
 
1r.- Millori el servei que ve prestant a la vila de Lloret de Mar, 
mitjançant l’obertura de tres oficines situades, al centre de la vila i a 
les zones de Fenals i el Rieral, que permetin dur a terme les gestions 
que com a operador del servei postal universal li son exigibles, és a 
dir: el servei de gir postal, la recollida, admissió, classificació, 
lliurament, curs, transport  i distribució d’enviaments interurbans, 
certificats o no, de cartes i targetes postals amb els pesos i mesures 
reglamentàriament establerts. Així com al recepció, com a servei 
postal, de les sol·licituds, escrits i comunicacions que els ciutadans 
adrecin als òrgans de les administracions públiques. 
 
2n.- Procedeixi a dotar personal i materialment les oficines postals de 
Lloret de Mar, a fi i efecte de que prestin un servei adequat als 
habitants i visitants de la nostra vila i que doni compliment a les 
seves obligacions com a adjudicatari del servi postal universal. 
 
3n.- Que es garanteixi a les obres de reforma que s’efectuin a 
l’antiga oficina al carrer Oliva i a les altres oficines de nova creació, 
l’accessibilitat al recinte a persones de mobilitat reduïda, eliminant 
barreres arquitectòniques. 
 
Tanmateix, cal donar coneixement i trasllat del present acord a la 
Sociedad estatal de correos y telégrafos, Sociedad Anónima (Vía 
Dublín, 7 – 28042 Madrid), en tant que prestador del servei postal 
universal, i al Ministerio de Fomento (Paseo de la Castellana, 27 – 
28071 Madrid), al tenir atribuïdes les competències en matèria de 
regulació postal. 
 

11. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC, PER 
PRENDRE MESURES A LA CORPORACIÓ LOCAL DAVANT LA CRISI 
ECONÒMICA ACTUAL. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Coloma dient 
que es tracta d’un paquet de mesures que proposa que s’adoptin per part 
de l’equip de govern, juntament amb altres que es poguessin considerar 



necessàries. Durant els dies que han passat des de la seva presentació, no 
ha tingut notícies de cap dels grups sobre aquesta. 
 
Seguidament, dóna lectura íntegra a la moció. 
 
Intervé el Sr. Teixidor dient que ells estan d’acord amb el fons i amb la 
sensibilitat de la moció, però pensa que respecte als punts concrets alguns 
arriben tard i altres són poc aclaridors.  
 
La proposta que es fa sobre l’IBI és molt dificultosa i, evidentment, no 
entrarà en temes tècnics perquè pensa que això ja ho dirà qui tingui la 
competència. Però, per exemple, no entén com es parla de l’impost de 
circulació, i a més es fica en el mateix sac a tothom, cosa que no creu que 
sigui just. A més, fa poc que s’han aprovat les ordenances fiscals i no es va 
dir rés d’això. 
 
Ja està d’acord en congelar els sous dels càrrecs electes, però no creu que 
tingui massa importància; tindria molta més transcendència si es demanés 
que també fos el dels empleats públics. De totes maneres, ja estaria d’acord 
en congelar els sous dels càrrecs electes. 
 
Respecte al punt tercer, que es refereix a determinades despeses, creu que 
aquest tema s’ha d’especificar quan, dintre d’uns dies, es parli d’aprovar el 
pressupost. Pensa que els punts Quart i Vuitè es contradiuen, doncs per una 
banda es demana més personal per a una secció determinada i per l’altra es 
demana suspendre la convocatòria de processos selectius. 
 
Pel que fa al Cinquè ja estarien d’acord; i quant al Sisè sobre racionalitzar la 
despesa en la contractació d’empreses externes, entén que a l’igual que en 
el Tercer s’hauria d’especificar quan parlem dels pressupostos. 
 
Per últim, pel que fa al punt Setè, entén que les inversions són 
responsabilitat de l’equip de govern i en tot cas el que si que es pot 
demanar és que la resta dels grups poguessin fer aportacions. 
 
Donat el que ha dit, ell demanaria un vot per separat dels diferents punts, 
perquè no voldria haver de votar de forma negativa si es fa en el seu 
conjunt i, en tot cas, creu que el grup d’ERC hauria d’haver convidat a 
estudiar la seva moció. 
 
Com ja ha dit, moltes d’aquestes coses són temes concrets de les 
ordenances fiscals i dels pressupostos, que és on es podien veure reflectides 
molt millor, i creu que abans de presentar-la ens hauria d’haver convidat a 
treballar-la conjuntament. 
 
En resum, la moció té molt bones intencions però és poc definida i gairebé 
rés de concreta. 
 



Pren la paraula el Sr. Garcia, dient que davant d’una crisi com la que tenim i 
que promet ser dura, està bé que els partits polítics presentin propostes per 
intentar pal·liar d’alguna manera els efectes sobre els qui la pateixen. Però 
també és veritat que aquestes propostes haurien de reflectir la línia 
d’actuació política que segueix al llarg de la legislatura el partit que la 
presenta. I és aquí on trobem algunes contradiccions. 
 
Sobre el primer punt, que parla de fraccionar l’IBI, escombraries, impost de 
circulació i llicències d’obertura; li recordo que al Ple del passat 27 
d’octubre, en el punt de modificació de tributs i taxes municipals, nosaltres 
varem proposar la congelació dels impostos, tret d’aquells que per contracte 
ens veiéssim obligats a incrementar, i que suposava una congelació tècnica 
dels impostos. Recordo també que l’equip del govern no hi va estar d’acord, 
però sí que va estar d’acord en congelar l’increment de les llicències 
d’obres, i així beneficiar a aquells que s’han enriquit amb el totxo i 
l’especulació urbanística. O sigui, increment de llicències d’obres 0, 
increment dels impostos de les famílies de Lloret 4,5%. Nosaltres varem 
votar en contra d’apujar els impostos, ERC es va abstenir, i abstenir-se vol 
dir deixar fe. (Aquesta era una bona mesura anti-crisi). 
 
Al segon punt, on demanen que es congelin les despeses relatives a càrrecs 
electes, grups municipals, etc; també recordo que quan l’equip de govern es 
va apujar el sou un 30%, ERC es va abstenir, i a més va presentar una 
esmena perquè es pugés la dotació econòmica als regidors i grups 
municipals, esmena que es va aprovar amb 20 vots a favor i un en contra, 
el nostre. 
 
Al tercer punt, quan proposa reduir despeses de festes ordinàries, etc. Bé, 
ERC va aprovar els pressupostos de l’equip de govern, on s’incrementava la 
partida de festes ordinàries en 52 000€ respecte a l’any anterior. I en la 
modificació de crèdit del ple del mes d’octubre passat, es tornava a 
incrementar la partida de festes ordinàries en 50 000€ més, ERC es va 
abstenir i la situació de crisi era la mateixa que avui. 
 
Els punts quart i vuitè són contradictoris. Per una banda es demana una 
dotació suficient de treballadors socials i diplomats en educació social, que 
en època de crisi la previsió és que n’augmenti la demanda, i per una altra 
banda que se suspenguin els processos selectius de places, la convocatòria 
de les quals no hagi estat aprovada a la data d’aquesta resolució. Espero 
que ho aclareixi. 
 
En quant al punt cinquè, reutilització de llibres, bé potser ERC no ha fet un 
seguiment després que s’aprovés la seva moció de 2004 sobre aquesta 
reutilització de llibres, perquè li puc assegurar que la majoria de centres 
educatius de Lloret ho fan, i a més reben subvenció de la Generalitat per 
fer-ho. Però no està de més que ho demani perquè l’ajuntament ho potenciï 
encara més. Llegint l’acte del ple del 29 de juliol de 2004, que esmenta 
aquest punt, el Sr. Coloma finalitza la seva intervenció desitjant que en un 



dia no gaire llunyà els nostres fills i néts tinguin els llibres de text gratuïts 
(un bon desig). Però el 28 de gener d’aquest any 2008, nosaltres varem 
presentar una esmena als pressupostos de la corporació demanant la 
creació d’una partida econòmica per endegar una campanya de gratuïtat de 
llibres de text, i posterior reutilització, en l’ensenyament obligatori públic i 
concertat, que hauria suposat que una família amb dos fills, amb aquest 
sistema, en comptes de pagar com paga 600€ de llibres, només en pagaria 
180€. ERC va votar en contra d’aquesta proposta. 
 
Però malgrat aquestes contradiccions nosaltres votarem a favor d’aquesta 
moció, perquè el seu contingut està en la línia de les nostres reivindicacions 
i pot ajudar a pal·liar d’alguna manera els efectes de la crisi. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Ontañón dient que està d’acord amb l’esperit de 
la moció, però no en les formes. 
 
Podrien estar d’acord quant al Segon, relatiu al sou dels càrrecs públics; i 
respecte al Cinquè, del tema de reciclatge de llibres escolars, li consta que 
ja s’està fent, i per tant també es podria acceptar, i potser també algun 
més. 
 
Però no podrien acceptar el Primer, perquè no podem oblidar que Lloret viu 
del turisme fonamentalment i que la gent fa els diners sobretot durant 
l’estiu, i per tant tindríem dificultats per poder pagar en el mes de març una 
primera part. Tampoc creu que resolgués aquesta proposta del punt Primer, 
el tema econòmic d’alguna gent. 
 
Tampoc estan d’acord en el punt Vuitè, que com ja s’ha dit es contradiu 
amb el Quart. En definitiva, ells votaran en contra. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Amaya dient que la moció està plena 
de bones intencions. Entén que s’ha de fer un discurs sobre aquest tema i 
que hi ha formes diferents, però al menys s’ha d’intentar. Tots tenim 
responsabilitats, al menys al nostre territori. Necessitem tenir un discurs. 
 
Ells el tema del punt primer, de fraccionar determinats impostos, ja ho va 
presentar en les ordenances fiscals, però no per a tothom, sinó per als que 
complissin unes determinades condicions. Creu que s’han de buscar 
alternatives de forma conjunta i que tots tenim un determinat discurs en 
relació a la crisi. També s’afegeixen a què es pogués votar algun punt per 
separat i no tot en conjunt. 
 
Contesta el Sr. Alcalde que CIU valora les aportacions de la moció i que 
l’encoratja per seguir treballant, si bé algunes de les seves propostes es 
nota que no té totes les dades que es necessiten per fer-ho d’una forma 
més constructiva. 
 
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que és evident que l’han presentat 



amb tota la bona intenció, però que també s’ha presentat fa ja bastant 
temps. 
 
Creu que no és la mateixa situació de quan es van aprovar els pressupostos 
l’any passat i, per tant, no entén la crítica del Sr. Garcia. Ha de dir que se 
senten orgullosos de totes les seves decisions. 
 
La moció es va presentar amb temps perquè tots poguessin treballar, però 
ningú els ha dit rés de rés. Es per això que estan decepcionats, perquè la 
moció estava a l’abast de tots els grups. Ara és fàcil criticar. 
 
Pensen que és una llàstima perquè la moció donava peu a haver-la treballat 
entre tots. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Teixidor dient que ell també creu que s’ha 
presentat amb bona intenció, però que si volien treballar-la entre tots ho 
hauria d’haver dit. 
 
Com ja ha dit abans, hi ha punts que tenen altres mecanismes i també 
altres moments, com és els pressupostos i les ordenances fiscals. 
 
Abans d’entrar a discutir, pensa que el Sr. Coloma hauria d’haver concretat. 
Repeteix que creu que punts com el Quart, el Sisè i altres, són temes de 
pressupost, i el Primer de les ordenances fiscals. 
 
Tots som l’Ajuntament de Lloret de Mar, i aviat arriben els pressupostos. 
Llavors serà el moment de plasmar i concretar algunes de les mesures que 
avui estem parlant. 
 
Com ja ha dit abans, ells estan a favor d’algunes, d’altres no. 
 
Intervé, a continuació, novament el Sr. Ontañón dient que tots tenim clar 
que s’ha presentat en bones intencions, i tots també tenim clar que els 
pressupostos per a l’any vinent seran d’austeritat, això segur. Però també 
és cert que mentre no es millori el finançament municipal i, sobretot, les 
dels municipis turístics, gaire cosa podrem fer des dels Ajuntaments. 
 
Novament, pren la paraula el Sr. Amaya dient que la moció presentada és 
copiada de la que s’ha presentat a altres consistoris. Per CiU a Castellar del 
Vallès al mes d’octubre; també per CiU a Sant Vicenç de Torelló al mes 
d’octubre; i presentada per CiU, ICV i ERC a Cunit, també el mes d’octubre. 
Això significa, i ha de ser un fet, que si el grup municipal de CiU és 
conseqüent amb la política municipal marcada des del seu partit no tindrà 
problemes en aprovar aquesta moció. 
 
Un dels significats de governar és dotar dels serveis necessaris al municipi, i 
els serveis socials, els d’educació, el de seguretat i l’impuls econòmic tenen 
que ser els protagonistes del proper any 2009. Veiem la necessitat 



d’enfocar la despesa cap a aquests 4 objectius. 
 
Serveis socials: Mantenir i consolidar les millores socials per tal d’evitar que 
les conseqüències de la crisi agreugi la situació de la gent més necessitada. 
Facilitar així, tal com estem demanant des del grup Municipal del PSC 
insistentment, com al Ple del passat 7 de juliol i al del 8 d’octubre 
d’enguany, les facilitats per a que els nostres veïns compleixin amb el 
pagament de taxes i impostos, i atenuar aquesta despesa a la butxaca 
d’aquelles famílies menys afavorides econòmicament. 
 
Educació: Una aposta clara sobre l’educació, innovació i recerca. Una queixa 
contínua del teixit empresarial és la manca d’educació i formació 
professional, i també així de la manca d’actitud d’aquells que s’incorporen al 
mercat de treball. Tenim ara mateix tres centres de batxillerat, però cap de 
Formació Professional, i Lloret tindria que fer esforços per negociar amb la 
Conselleria d’Educació per la implantació de, com a mínim un centre 
d’aquest tipus. 
 
La proposta de reciclatge de llibres d’ERC la veiem correcte, però també es 
tindria que dotar d’ajuts a les famílies amb el material escolar. 
 
En aquests dos àmbits, el PSC proposem acordar una dotació 
pressupostària oberta en serveis socials i educació, crear un fons de 
contingència social per a les situacions socials greus, incrementar les 
polítiques de beques de menjador, ajuts per material escolar i llibres de 
text, apostar per mecanismes de reaprofitament de llibres de text, habilitar 
ajudes per cobrir deutes de subministraments d'aigua, llum i gas, fomentar 
la inserció laboral de persones en situació d'atur, congelar els preus públics 
de prestació de serveis personals, augmentar la quantitat que es dedica a 
beques i apostar per nous sectors emergents d'activitat com els relacionats 
amb el medi natural, la gestió de residus i energia. 
 
Seguretat: Avancem que el PSC farà a aquest Ple un prec a on demanem 
mesures de millora en matèria d’efectivitat  i coordinació de la Policia Local. 
La crisi pot esdevenir en robatoris, tal i com està passant actualment al 
municipi, en comerços, bars, hotels, i directament als nostres veïns. 
 
Economia local: El PSC demanem fer una important aposta per l'obra 
pública, com a generadora de llocs de treball, per l'habitatge, el comerç 
local, la potenciació de la imatge de Lloret de Mar i  dels productes 
elaborats al Lloret de Mar i comarca i un pla de reactivació econòmica.  
 
Fem referència al punt tercer dels acords de la moció, a on es demana la 
reducció de l despesa en publicitat, si aquesta publicitat va en sentit de fer 
menor la despesa al butlletí municipal o del Canal Català la Selva, estem 
d’acord, però si aquesta reducció encaminada a reduir la despesa de la 
promoció del nostre municipi estem en contra. A època de crisi cal afrontar 
una major promoció per tal de reactivar l’economia del municipi. 



 
La taxa d’atur ha augmentat a Lloret de Mar en relació al 2007 en un 48,90 
%, un total de 1903 aturats al mes d’octubre, un 17,36% de la societat 
lloretenca. 
 
Reconeixem que la capacitat d’incidir en la generació de llocs de treball d'un 
Ajuntament és limitada, però  hi ha mecanismes per ajudar-hi, com agilitzar 
llicències per desenvolupar zones industrials o d’obertura d'establiments i 
treballar amb les empreses concessionàries per afavorir la contractació de 
lloretencs i lloretenques. 
 
Treballar amb molta incidència en la nostra activitat turística, establint el 
més que demanat Pla de Màrqueting de Lloret de Mar. 
 
Per cert, hem pogut observar que es pretén fer el Lloret Convention Bureau, 
ens pot explicar el Sr. Crespo el funcionament, el pressupost, si la despesa 
serà compartida amb el sector privat o no, i el personal que tindrà aquesta 
oficina d’oferta d’esdeveniments?. 
 
Apostem fort per aquesta idea, però volem veure els matisos que vostès els 
convergents li vulguin donar per a poder valorar-la millor.  Creiem que és 
un tema important per Lloret de Mar i que tots els grups tindríem que 
treballar per aconseguir millors resultats. 
 
I la reactivació econòmica també passa en fer esforços en l’estudi 
d’implantació de noves indústries, generació amb el Pla de  màrqueting 
d’una atracció per a inversors d’activitats emergents, d’un atractiu del 
nostre municipi. Al cap i a la fi, tornar a reinvertar-nos, sense perdre de 
vista de on venim. 
 
Abans de la seva intervenció, només aconsellar des d’un punt de vista 
personal, honest i sincer, que no utilitzem el tema de la crisi com un 
aparador polític, que cap grup és ni serà el salvador d’aquesta crisi, i la 
nostra feina des de l’administració local és atenuar, es a dir, fer menor la 
repercussió de feblesa econòmica cap als nostres conciutadans, aquesta és 
la nostra responsabilitat. 
 
Des del PSC ens tornem a posar a disposició, de l’equip de govern, sense 
cap tipus d’interès més que el que d’aquells que representem,  per fer 
aportacions, més que positives, per garantir millores a Lloret de Mar, i així 
millorar la qualitat de vida dels lloretencs i les lloretenques. 
 
Finalitza dient que sembla que Lloret existeix solament a partir dels últims 5 
anys que vostès van entrar a governar. Els demana prou ja d’aquest 
discurs, i que comencin a assumir ja, que tenen responsabilitats en les 
coses que passen a Lloret. No tota la culpa és de l’actual govern de la 
Generalitat ni dels anteriors governs socialistes de Lloret. 
 



Contesta de nou el Sr. Alcalde dient que no té per costum tallar a ningú, 
però avui varies intervencions s’han desviat del punt de l’ordre del dia. 
 
Està segur que el Sr. Coloma ha presentat la moció amb molt d’esforç, però 
pensa que també amb una mica d’innocència. Ni tant sols ho ha pogut 
consensuar amb l’oposició. 
 
En alguns punts estem d’acord i així es veuran traduïts al pressupost. 
Aquest serà restrictiu, excepte en els temes socials, que seran els 
prioritaris. Hem de fer un esforç en la política social i en aquesta basant és 
on tindrà el seu fonament el pressupost de l’any vinent. 
 
Hi ha una certa mania que, quan les coses van malament, s’afectin els sous 
dels polítics. No s’aconsegueix gran cosa, però ho farem. Com ja ha dit, no 
és precisament aquesta partida la que crea els desequilibris, però, com ja 
ha dit, es reflectirà en els pressupostos. També vol recordar que nosaltres 
no tenim càrrecs de confiança, per tant el cost d’aquesta partida ja és zero. 
 
El tema de la reutilització dels llibres ja es realitza en diferents escoles i 
instituts de la nostra població.  
 
Pel que fa al punt Primer, de fraccionament de determinats impostos, Lloret 
té el ritme que marca el cicle econòmic del turisme, i això és de sempre. 
 
La moció li sembla correcte i no creu que sigui fotocòpia d’altres ja 
presentades en altres indrets. Recorda que ja es pot sol.licitar el 
fraccionament de determinats impostos si es reuneixen una sèrie de 
condicions, i també es pot sol.licitar ajudes per aquest tema en els serveis 
socials. 
 
Moltes de les aportacions fetes en la moció es veuran recollides en el proper 
pressupost. Es per això que en el balanç total no la poden aprovar però 
s’està treballant en molts temes. 
 
Respecte a la última part de la intervenció del Sr. Amaya, ha de dir que ell, 
al llarg d’aquest any, ha parlat bé d’altres legislatures en nombroses 
ocasions. Per exemple, amb el tema del MOLL o amb la façana marítima, en 
el que nosaltres els hem donat continuïtat però que algú últimament s’ha 
despenjat pels motius que sigui. 
 
En nombroses ocasions han destacat el positiu que va ser la compra de 
terrenys de Can Xardó i d’altres, o el pla d’accessibilitat. Tots aquests temes 
nosaltres els hem continuat i hem destacat que procedien de legislatures 
anteriors. 
 
Tampoc utilitzarem la crisi com aparador polític, ja que la crisi que bé no la 
salvarà, desgraciadament, ningú. 
 



Hem d’intentar donar feina a les empreses i per això farem totes les obres 
que siguin possibles. Les inversions no es pararan. 
 
Pel que fa als temes del Canal Català de Televisió i el butlletí municipal, dir 
que no és publicitat sinó participació municipal (igual que la ràdio). En altres 
èpoques algunes d’aquestes coses es feien per mitjans externs, ara es fan 
amb propis. Són mitjans d’informació per als nostres conciutadans dia a dia. 
Per tant, com he dit, no és publicitat sinó participació ciutadana i 
informació. 
 
Ha citat Lloret Convention Bureau, i el que els pot dir és que si al final es fa, 
abans que es formalitzi el tema s’explicarà convenientment en una futura 
Junta de Portaveus. Ja ho parlarem, però avança que s’ha utilitzat el mateix 
model que legislatures anteriors varen propiciar la creació de Lloret 
Turisme. Aquest tema surt d’una proposta de col.laboració del sector privat, 
que està disposat en aquesta ocasió a posar també diners. Com ja ha dit, si 
al final es fa se’ls informarà degudament. 
 
Contesta novament el Sr. Coloma  dient que estàvem parlant de la moció 
que figura al punt 11 de l’ordre del dia, però que s’ha barrejat amb molts 
altres temes. 
 
Clar que l’han presentat amb bona intenció, però sembla que aportar idees 
és anar contra corrent. 
 
Ja sap que les inversions les ha d’establir l’equip de govern, però creu que 
tots podríem participar. 
 
Entén que les seves propostes són lògiques i suposa que d’algunes ja es 
parlarà en altres indrets, però les vol proposar perquè pensa que si es fa un 
ajust tot de cop tampoc és bo, i considera que si es proposa ara ja es 
començarà a estudiar. 
 
La reutilització de llibres ja li consta que s’ha fet en alguns col.legis però en 
altres no. Del que es tractava és d’agilitzar-ho per intentar salvar alguns 
entrebancs i es buscava la complicitat de la Corporació. 
 
Confia que, com ja s’ha dit, en els pressupostos es trobin algunes de les 
seves propostes i ells sempre estaran disposats a aportar propostes que 
afavoreixin a Lloret. 
 
Agraeix algunes de les coses que s’han dit, algunes més polítiques i altres 
més de cor. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde tot dient que respecte a la 
reutilització dels llibres, ho fan tots excepte el CEIP Àngels Alemany, però 
els nens deixen els seus propis llibres a l’aula en les assignatures de música 
i anglès. 



 
Pel que fa a la resta dels centres docents, les subvencions per a la 
reutilització de llibres durant el curs 2008/2009 es distribueix com segueix: 
 

- CEIP Esteve Carles: per 162 alumnes s’atorga una subvenció de 
4.050 €. Els nens de 3r. a 6è. no compren els llibres de naturals, 
socials, castellà i música, ja que es reutilitzen. 

- CEIP Pere Torrent: per 450 alumnes s’atorga una subvenció de 
11.250 €.  

- CEIP Pompeu Fabra: per 450 alumnes s’atorga una subvenció de 
11.250 €. En aquest curs es reutilitzaran els llibres de matemàtiques, 
música i anglès. A més, també es compra material didàctic. 

- Nou CEIP: per 41 alumnes s’atorga una subvenció de 1.025 €. Es 
reutilitzarà el llibre de coneixement del medi a cicle inicial, així com 
els libres de lectura de llengua castellana. 

- IES Coll i Rodés: per 581 alumnes s’atorga una subvenció de 14.525 
€. 

- IES Rocagrossa: tenen la subvenció des del curs 2007-2008, varen 
rebre 10.500 €. Van comprar tots els llibres de lectura obligatòria de 
català, castellà, anglès i francès. 

 
Cada centre s’organitza el reciclatge segons les seves necessitats. Han de 
presentar un projecte al Departament d’Educació, que aquest aprova. 
 
Per tant, queda clar la voluntat de la regidoria d’educació de solucionar el 
tema i de també buscar complicitat amb la resta de grups, si bé aquest 
tema de la gratuïtat dels llibres correspon a la Generalitat i no a nosaltres 
(malgrat això, nosaltres intentem solucionar-ho i no buscar culpables). 
 
Voldria donar una pinzellada sobre el que ha comentat abans de la vessant 
social que tindrà el proper pressupost. Aquest es preveu que augmentarà 
un 4’35%, mentre que la partida de benestar i família es preveu un 
increment del 8’72%, és a dir, es duplicarà el del conjunt del pressupost.  
 
Per tant, com ja es veurà el proper mes (intentaran aprovar el pressupost el 
mes de desembre), aquest prioritzarà la vessant social. No es crearà cap 
plaça de personal nova, i si  cresqués aquesta seria en benestar i família. 
 
L’ajuda familiar també augmentarà, ja s’explicarà en el seu moment. 
Haurem de prioritzar el quart mon, i no tant el tercer mon, i intentarem fer-
ho de manera consensuada. 
 
No seria lògic que féssim un pacte d’inversions. De totes maneres, es 
demana col.laboració, sobretot en aquells temes que els diferents grups de 
l’oposició poden tenir força fora de Lloret. Així, recorda al Sr. Elorza el seu 
oferiment per treballar sobre la façana marítima i al Sr. Coloma li demana el 
seu ajut per obtenir subvencions per al teatre. 
 



De subvencions de cultura pactarien qualsevol cosa, donat que ara tenim 
zero. També demana col.laboració per buscar finançament per a la piscina i 
l’Arena, per poder augmentar les subvencions rebudes. Creu que aquesta es 
pot ampliar, i pensa que en tots aquests temes ens hem d’empènyer uns als 
altres mútuament.  
 
Lamenta que no puguin aprovar aquesta moció, però l’equip de govern està 
treballant per buscar respostes dintre de les seves capacitats. 
 
Sense més deliberació, i per 13 vots en contra dels regidors de CIU i PP, 1 
abstenció del regidor del GRILL, i 7 vots favorables dels regidors de PSC-
PM, ICV-EUIA i ERC, el Ple de l’Ajuntament rebutja la moció presentada per 
ERC. La moció és del tenor següent: 
 

Atès el greu deteriorament que experimenta en l’actualitat la situació 
econòmica, com a conseqüència de la incidència de factors de 
caràcter general i local, i que està dibuixant un escenari 
socioeconòmic complex i advers per la generalitat dels ciutadans i 
ciutadanes i també pel conjunt de les administracions públiques, 
entre elles l’Administració local, de la que aquest Ajuntament en 
forma part. 
 
Atès que en aquest escenari econòmic restrictiu que genera 
incerteses cara al futur i una percepció negativa entre la ciutadania, i 
tot i que les eines que l’Administració Local posseeix són limitades i 
parcials per combatre la crisis actual, també és cert i absolutament 
necessari que els ajuntaments podem posar en marxa tot un seguit 
de mesures, que s’han de definir en la futura elaboració dels 
pressupostos i que tinguin com a finalitat la contenció de la despesa i 
que incloguin aspectes diversos de les despeses municipals com a 
compres, consums, transport, energia i personal, entre d’altres, i que 
s’adrecin a una racionalització de tots els recursos de què disposa 
l’Ajuntament. 
 
Atès que les decisions que prengui la Corporació Municipal han de 
resultar coherents davant la situació econòmica abans esmentada i 
en especial han de servir d’exemple que expressi aquesta necessitat 
de reduir la despesa i optimitzar els recursos públics en general. 
 
Atesa la necessitat, davant l’actual conjuntura econòmica, d’adoptar 
una actitud de responsabilitat davant la ciutadania que expressi 
aquesta preocupació.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 



Primer.- Sol·licitar a l’ajuntament de Lloret de Mar que faciliti el 
fraccionament del pagament de rebuts: IBI en quatre rebuts 
(coincidint amb els trimestres de l’any), La taxa per el servei de 
recollida, transport i tractament d’escombraries, L’impost de 
Circulació i llicència d’obertura en dos rebuts. 
 
Segon.- Demanar a l’ajuntament de Lloret de Mar que congeli les 
despeses relatives a càrrecs electes, grups municipals i personal 
eventual de confiança (sous, dietes d’assistència a òrgans municipals, 
etc.).  
  
Tercer.- Instar a l’ajuntament de Lloret de Mar a reduir la despesa de 
les partides de publicitat i propaganda, atencions protocol·làries, 
telefonia mòbil i festes ordinàries anuals, que permeti alliberar 
recursos ordinaris per aplicar-los en mesures socials i de suport a 
l’ocupació. 
 
Quart.- Demanar a l’ajuntament de Lloret de Mar que es garanteixi la 
dotació suficient de treballadors socials i diplomats en educació social 
que cobreixin l’increment de les necessitats que sorgiran als serveis 
socials i permeti agilitzar l’aplicació de les prestacions garantides en 
la cartera de serveis socials 2008-2009. 
 
Cinquè.- Sol·licitar a l’ajuntament de Lloret de Mar que endegui, 
conjuntament amb la direcció de les escoles i les AMPA’s, programes 
de reciclatge dels llibres escolars que permetin reduir les despeses en 
la seva adquisició per al proper curs escolar, segons acord de ple del 
29 de juliol del 2004. 
 
Sisè.- Instar a l’ajuntament de Lloret de Mar a racionalitzar la 
despesa en la contractació d´empreses externes que fan la prestació 
de consultories i assessorament.  
 
Setè.- Instar a l’ajuntament de Lloret de Mar a realitzar un pacte 
d’inversions per a la legislatura per tal d’agilitzar l’execució de les 
inversions previstes, tant per l’any 2009 com els següents, per tal 
d’evitar un endarreriment de les obres i els conseqüents encariments. 
 
Vuitè.- Demanar a l’ajuntament Lloret de Mar que suspengui la 
convocatòria de processos selectius de places que no hagi estat 
aprovada la corresponent convocatòria  a la data d´aquesta resolució. 
L´aplicació d´aquesta mesura podrà comportar una reassignació de 
personal entre diferents departaments a fi de garantir la realització 
de les activitats necessàries 

 
PROPOSTES D'URGÈNCIA.  
 
No se n’ha presentat cap. 



 
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 d’octubre: núm. 1126 de data 01/10/08 fins al núm. 1350 de 
data 31/10/08. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes d’octubre: núm. 969 de data 01/10/08 fins al núm. 1123 de 
data 31/10/08. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
Prec presentat pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC: 
 

“Durant molts anys el bosc i diem bosc ja que, no reuneix la 
normativa de parcs municipals; del barri de Can Carbó / Mas Baell 
situat al darrera de Can Saragossa  entre l’ avinguda Puig de Castellet 
i la carretera de Tossa, que compta amb una extensió superior a 1ha, 
ha restat en l’oblit i en mal estat. Eren habituals tant els arbres secs, 
caiguts per efecte del vent, com un sotabosc tant alt que semblava 
una selva de malves. Tanmateix, les deixalles vàries havien 
esdevingut, de fet, element característic de tal indret. Això ha anat 
canviant sortosament, des que l’històric edifici de Can Saragossa 
(Can Xardó) s’ha anat rehabilitant i hem pogut gaudir de millores 
d’accés al citat bosc, així com de la neteja (esporàdica) del sotabosc. 
És doncs d’agrair, als diferents grups de govern que han intervingut 
en tals millores, la revitalització  feta d’un dels pocs pulmons verds, 
tant apreciats pels veïns; que tenim al centre urbà de Lloret. 
 
Ja avançades  les obres de rehabilitació de Can Saragossa i obertes 
les noves dependències municipals, els veïns de diversos barris de 
Lloret que des de fa anys, passegen habitualment les seves mascotes 
en aquest indret, han estat informats, pels auxiliars de protecció de 
l’entorn que controlaven matí i vespre el bosc, que seran sancionats 
per l’Ajuntament de Lloret si no duen les mascotes lligades.  
 
Essent que els animals, al igual que les persones, necessiten d’ 
exercici diari, especialment en fase de creixement, per  gaudir d’un 



bon estat físic i atesa la manca d’espais on els ciutadans de Lloret 
puguin dur les seves mascotes a fer exercici, sense provocar 
molèsties a la resta de la ciutadania. 
 
Com sigui que en d’altres municipis s’han creat serveis tals com un 
corre-can o parc d’ agility caní, i que la despesa d’aquesta instal·lació 
és totalment assumible per un Ajuntament com el de Lloret de Mar, 
essent la ubicació del mateix a Can Xardó prou cèntrica per a molts 
barris, entre d’ells la zona centre de Lloret. 
 
Per tot l’anterior: 
 
PREGUEM QUE, s’aprofiti l’extensió de més de 10.000 m2 de terreny, 
amb que compta l’espai de Can Xardó, per habilitar-hi un espai 
delimitat, on els animals domèstics, puguin córrer, jugar i relacionar-
se, alliberats del deure d’anar lligats, aplicable en la via pública.  

 
Finalitza dient que no es tracta d’un lloc perquè els animals facin les seves 
necessitats, i que –com ja es diu- hi ha dues alternatives, un corre-can o un 
parc d’agility caní. 
 
Contesta el Sr. Alcalde dient que es podria tenir en compte. Suposa que no 
és costós econòmicament i, per tant, la proposta li sembla molt correcte 
perquè és bo que també els animals facin exercici físic. 
 
A la Junta de Portaveus es va presentar el projecte, i es mirarà si és 
possible la seva inclusió.   
 
Prec presentat pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC: 
 

“Vist que els taulons de publicitat posats per aquest Ajuntament 
(taulons metàl.lics de color gris) per les entitats i privats, en diferents 
llocs de la nostra Vila. Observat que en els darrers temps aquests han 
estat envaïts per diferents discoteques. 
Preguem que prenguin les mesures oportunes i s’informi a les 
discoteques i altres activitats empresarials que no utilitzin aquest 
espai públic de publicitat, que el seu fi és per particulars i entitats 
sense ànim de lucre.” 

 
Contesta el Sr. Oliva que, respecte als taulons publicitaris, al contracte no 
diu que no es pugui utilitzar per discoteques o altres activitats empresarials, 
que no està prohibit. De totes maneres, s’informarà als gremis perquè no es 
faci un ús incorrecte, és a dir, que no s’impedeixi l’ús per les entitats sense 
ànim de lucre de la nostra vila. 
 
Prec presentat pel Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSC-
PM: 
 



Ja fa un any, al Ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar, va haver un 
increment exagerat dels impostos, fins al 7,5%, molt superior al que 
finalment va ser l'IPC de l'any 2007. L'excusa que va donar l'alcalde 
Sr. Crespo va ser que incrementarien en 10 agents la policia local per 
tal de donar un bon servei, i que això ho tenien que fer repercutir a la 
butxaca dels lloretencs i les lloretenques.  
 
Era la resposta a una carta que el Col·lectiu de la Policia Local de 
Lloret de Mar, va fer arribar als comerciants durant el mes de juliol-
2007, a la que especificaven que al 1993 eren 4,67 policies per cada 
mil habitants i en aquell moment passaven a ser 2,63 policies per 
cada mil habitants.  
 
La Policia comentava que degut a aquest dèficit, durant els mesos de 
maig i juny del 2007 va haver una onada de robatoris, principalment 
a altes hores de la matinada, sense que haguessin pogut trobar, a la 
seva majoria, els causants, i degut a això es sentien perjudicats com 
a col·lectiu pel fet de no poder respondre de forma òptima a la seva 
labor, que per altre banda, desitjada i reclamada per la ciutadania. 
 
Així doncs, aquest col.lectiu va demanar a l'alcalde que es 
respectessin els acords existents entre la Policia Local i l'Ajuntament, 
que es fes tot el possible per a convocar les places de nous Agents, 
necessàries per a cobrir amb garanties el servei que es mereix una 
població com Lloret de Mar. 
 
A hores d'ara, la Policia Local de Lloret de Mar, esta composada per 
77 efectius, entrant a aquest total les places  d’inspector , 
sotsinspector, sergents, caporals, i agents. En total treballant al  
carrer 48, ja que tindríem que exceptuar els agents de custòdia, així 
doncs 48 agents per a una  població efectiva de 40.000 habitants. 
també s’ha de dir que hi ha 7 agents que es troben actualment a 
l’escola de policia, que seran efectius a partir de juny del 2009 i 9 
agents de policia interins que començaran a treballar a partir de 
desembre d’enguany. Arribem a 100 amb l’equip administratiu. 
 
Ara mateix, ens trobem amb que la problemàtica ha anat a més, 
doncs amb una població actual de 39.600 habitants empadronats, 
hem estat durant l'estiu del 2008 amb 1 policia local per cada 425 
habitants, és a dir, 2,5 policies per cada mil habitants,  sempre amb 
el supòsit de tenir 100 policies un nombre irreal encara a hores d’ara, 
un índex molt per sota de la demanda generada a mitjans de l'any 
passat pel Col.lectiu de Policia, i tot això, sense tenir en compte la 
població flotant que ens visita a aquest període, que ens redueix el 
percentatge a MENYS d'UN POLICIA per cada mil habitants.  
 
La situació des del PSC la valorem com a insostenible. L'equip de 
govern CiU-PP, no pot escudar-se en la magnifica feina dels nostres 



policies, que doblen i tripliquen els seus esforços. Es a dir, les 
solucions polítiques estan arribant tard i són insuficients, però la 
realitat, és que fins hores d'ara, no arriben. 
 
Aldarulls als carrers, robatoris a comerços, bars, restaurants, hotels, 
vivendes i un llarg etc, s'està convertint en una de les principals 
preocupacions de la nostra vila, la sensació d'inseguretat està a hores 
d'ara en boca del nostres veïns, a peu de carrer és una de les grans 
qüestions que la ciutadania demana solució, aquesta realitat la recull 
el nostre grup, i demanem al govern municipal de CiU-PP i al nostre 
Alcalde al capdavant , porti a terme les mesures a les que es van 
comprometre, per a que els serveis de "Seguretat, Trànsit, 
Administració i Assistència" que fa la Policia Local es pugui complir 
amb aquell minin que el col.lectiu exigia.  
 
Per tot això, el GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCALISTES DE 
CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL DE LLORET DE MAR formula el 
següent prec: 
 
Que l’Ajuntament de Lloret de Mar prengui mesures urgents per a la 
millora en eficàcia i coordinació de la Policia Local. 
 
Que es millori també així la seva seguretat i condicions laborals, i que 
es garanteixi el total de contingent de policies que Lloret de Mar 
necessita.  
 

Contesta la Sra. de la Torre dient que la plantilla Orgànica de la Policia Local 
era l’any 2003 de 78 funcionaris; l’any 2008 s’han creat 10 noves places 
d’argent de la policia local. Això farà un total de 96 funcionaris: 
  

• 1 inspector 
• 2 sotsinspectors (1 vacant pendent de convocar) 
• 3 sergents 
• 12 caporals 
• 78 agents 

 
L’ocupació real d’aquestes 96 places és de 95 funcionaris (de carrera, en 
pràctiques i interins), dels quals 87 estan en condicions de poder treballar 
de forma efectiva. 
 
Tenim 7 agents realitzant el curs de formació bàsica a l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (s’incorporaran de manera efectiva a finals 
de juny de 2009). També 9 agents interins incorporats el proppassat 16 de 
novembre (aquestes places s’hauran de convocar a la primavera per 
ocupar-les de forma definitiva, però s’ha de tenir en compte que a finals de 
setembre de 2009 hauran de realitzar el curs de formació bàsica a l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya), i 1 agent en situació d’invalidesa 
provisional. 



 
Pel que fa a les dades referents a la plantilla orgànica del servei de la Policia 
Local d’aquest any 2008, aquesta la conformen 119 treballadors, d’acord 
amb el següent llistat: 
 

- 96 places de funcionaris de policia 
- 1 plaça d’administrativa 
- 4 places d’auxiliars administratius/ves (1 secretaria/3 negociat 

de sancions) 
- 8 places de personal laboral (7 gruistes/ 1 auxiliar de vialitat) 
- 10 places d’auxiliar de protecció de l’entorn: 

 
En total i des de mitjans de juliol, aquest estiu han estat treballant 7 
auxiliars de Protecció de l’Entorn a les platges, la qual cosa ha suposat la 
presència efectiva de 5 auxiliars de mitjana diària. 
 
Pel que fa a la distribució operativa actual dels 87 agents i comandaments 
de la policia local, tenim 5 comandaments en tasques de gestió o direcció (1 
inspector, 1 sotsinspector i 3 caporals). També tenim 5 agents en tasques 
tècniques o d’oficina: 2 agents, un a l’oficina tècnica i l’altre a l’Oficina 
d’Atenció a la Víctima i Relacions amb la Comunitat; i 3 agents a l’Oficina de 
recepció de denúncies (servei 24 hores). 
 
Pel que fa a agents en tasques operatives anàlogues en la segona activitats 
i d’atenció al públic, són 13: 6 agents a la sala de comandament; 6 agents 
al dipòsit municipal de vehicles i 1 agent al reservat oficial de l’Ajuntament. 
 
Els agents i comandaments en tasques operatives relacionades amb el 
patrullatge preventiu a la població i servei de grua són 63: 3 sergents, 9 
caporals i 51 agents. 
 
Per tant, en relació a les dades facilitades pel grup Municipal Socialista es 
desprèn el següent: 
 

1. La Policia Local no està composada per 77 efectius, sinó per 87 
funcionaris efectius. 

2. El total d’agents de l’autoritat assignats a tasques operatives al 
carrer no és de 48, sinó de 63. 

 
Recollint la necessitat d’incrementar la plantilla de la Policia Local, i complint 
la promesa electoral feta, aquest equip de govern va prendre la decisió 
d’incrementar de cop en 10 el nombre d’efectius policials al nostre municipi, 
decisió que s’ha portat a terme convocant les 10 noves places de policia i 
les 6 restants places vacants per baixes. 
 
La convocatòria no ha estat fàcil ja que amb la primera no es van poder 
cobrir totes les 16 places convocades, que s’han tingut que cobrir amb dues 
convocatòries. 



 
La realitat de Lloret demana aquest increment de plantilla doncs sabem, 
d’entre altres, del important creixement de població d’aquets darrers anys, i 
de les necessitats de la mateixa. 
 
Les tasques de la Policia Local són moltes i diverses, i fan funció de: 
 

- Policia de vigilància 
- Funcions de policia administrativa 
- Funcions de policia de trànsit 
- Funcions de policia Judicial 
- Funcions de policia assistencial 
- Participar en esdeveniments del municipi. 

 
Però no podem oblidar que la policia local no s’acaba amb els recursos 
personals, sinó que també se l’ha de dotar dels recursos materials 
d’equipament necessari per realitzar les tasques que li són pròpies, com són 
material, equipament específic, vehicles (que s’han d’anar canviant 
constantment) i la futura caserna (estem treballant en el projecte de la 
caserna de la Policia Local). 
 
Es tracta d’una zona situada al Rieral, ben comunicada, a peu de carretera. 
 
Hem sol·licitat que incloguin aquest projecte de la caserna dins el Pla Únic 
d’Obres i Serveis de la Generalitat. 
 
Si bé aquest equip de Govern no deixarà de seguir demanant als 
responsables de seguretat de la Generalitat que dotin de més efectius de 
MMEE, primer cos responsable en matèria de seguretat, sobretot en els 
darrers anys s’ha produït una progressiva desdotació, a Lloret de Mar, del 
nombre total d’efectius de MMEE que hi  treballen, dotació que es veu 
minvada cada any i que cobreix les poblacions de LLORET DE MAR, TOSSA i 
BLANES. 
 
És per això que, l’alcalde i jo mateixa, ens varem reunir amb el Conseller 
Saura el dia 10 de setembre de 2008, a fi de demanar més dotació de 
MMEE durant tot l’any i també durant l’estiu, a fi de cobrir les necessitats 
del nostre municipi respecte  a la seguretat ciutadana, a fi que donat la 
finalització del desplegament de MMEE, a fi que es tingui en compte la 
població de Lloret de Mar com a primera/s destinació que precisa de més 
dotació d’efectius de MMEE. 
 
Li varem demanar també al Conseller una millor coordinació de la Sala de 
Coordinació de MMEE i que la tornin a traslladar a Blanes (no a Girona). 
 
Li varem demanar que l’Oficina de Lloret de Mar de MMEE no sigui oficina, si 
no que tingui la qualitat de comissaria independent. 
 



Tot això perquè la població de Lloret de Mar necessita d’un major nombre 
d’efectius de MMEE de forma estable durant tot l’any i un major nombre 
durant els mesos de març a setembre. 
 
Des de la Policia Local i aquest equip de govern s’estan posant tots els 
esforços a fi de pal·liar aquelles faltes i delictes sorgits arrel la crisi, 
patrullant de forma contínua les zones més susceptibles, com són, d’entre 
altres, la zona comercial, naus industrials i centre del nostre municipi en 
tots els torns. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que és cert que Lloret també existia 
abans que ells, i que també hi havia certes normes, com era no tocar temes 
de seguretat ciutadana en el Ple. 
 
Sembla que el plec del PSC explica certes percepcions que creu que ha de 
rebatre. Si algú va fer coses importants amb el tema de la policia local, va 
ser el govern de CIU i PP, essent alcalde en Jordi Martínez. 
 
Quan ells varen entrar, les demandes de la policia local també eren molt 
importants. Nosaltres hem intentat fer-les front malgrat les deficiències 
econòmiques. 
 
Les places noves es varen dotar pressupostàriament i no es varen cobrir 
únicament perquè no va haver-hi prous aspirants amb el nivell necessari. 
Ara es cobriran de forma interina i també es cobrirà la plaça vacant de 
subinspector. 
 
Des de l’any 2000 Lloret ha duplicat la seva població. Sobretot els plans 
urbanístics de Fenals i Santa Clotilde, han facilitat aquest increment. 
 
Els vehicles que utilitza la policia estan en bon estat perquè s’utilitza la 
forma del rènting i, per tant, es renoven cada cert temps. S’ha prioritzat els 
recursos per a la policia, si bé ja sap que encara hi ha la mancança de la 
caserna i, en la mesura del que sigui possible, s’intentarà pal.liar. 
 
Recorda que la seguretat ciutadana és competència dels mossos d’esquadra 
i que, per tant, no hauria de ser la prioritat de la nostra policia local. Però 
com tots sabem i ho hem dit en nombroses ocasions, a la Selva Marítima ha 
disminuït el nombre de mossos. Nosaltres demanem 200 i que hagi una 
comissaria a Lloret, però això ho ha de decidir el govern, no nosaltres. 
Varem comentar-ho al Conseller quan va fer una visita a la comarca i 
semblava que era sensible al tema. En ell hem de treballar plegats els 3 
ajuntaments de Tossa, Blanes i Lloret. 
 
Però hem de deixar clar que, malgrat tot, Lloret és un municipi segur, amb 
uns ratis de delinqüència normals. Estadísticament, aquest any en aquest 
tema estem estabilitzats. 
 



Ja estem d’acord en intensificar la vigilància, doncs la crisi pot agreujar el 
tema, però estem a temps. 
 
Milloraria la situació si els mossos destinats a la Selva Marítima fossin més 
estables. Fins ara no s’ha pogut aconseguir, però confia que ara, amb el 
final del desplegament, això sigui una realitat. 
 
Tenim ja 9 agents interins i hem començat en Can Ribalaigua a posar un 
agent de barri de proximitat. S’anirà fent en cada barri. 
 
Hem d’incrementar la policia local el 2009?. Pensa que tots podrien dir el 
que pensem. 
 
Continua dient que el pressupost està bastant avançat i que s’entregarà el 
més aviat possible. Si fos possible, amb inversions, i si no sense elles. 
 
Estem tocant un tema molt sensible i amb el que últimament hem 
augmentat els efectius reals en 7 agents i 9 interins. Creu que és un esforç, 
que es fa en benefici de tots. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


