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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 02/09 
Dia: 2 de Febrer de 2009  
Sessió: ordinària 
Horari: de 20:00 a 22:35  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 
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 
David Reixach i Saura, secretari accidental 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Víctor Manuel Llasera Alsina 
 
1. APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS (22/12/08, 31/12/08 
i 12/01/09). 
 
Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes de les sessions 
celebrades els dies 22 i 31 de desembre, i 12 de gener  les  quals, trobades   
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conformes,  són aprovades per unanimitat dels reunits. 
 
2.- DESPATX ALCALDIA. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna 
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple: 
 

• 23 de desembre: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret 
Parli amb l’Alcalde. 

 
• 24 de desembre: Assistència, juntament amb altres regidors, al 

pica-pica que ofereix el Sociosanitari en motiu de les Festes de Nadal. 
 

• 28 de desembre: Assistència i participació a la 2a cursa de Sant 
Silvestre de juntament amb altres regidors de la corporació. 

 
• 30  de desembre: Visita als desperfectes ocasionats pels temporals 

del dia 26 de desembre a Lloret de Mar, Blanes i Tossa, juntament 
amb els alcaldes Sr. Trias i Sra. Colom. 

 
• 31 de desembre: Celebració del Ple extraordinari: Temporals del dia 

26 de desembre. 
 

• 5 de gener: Participació al programa “Fil directe amb l’Alcalde”, ofert 
pel Canal Català de la Selva. 

 
• 8 de gener: Assistència delegada a la regidora de Cultura, Sra. M. 

Antònia Batlle, juntament amb altres regidores de la corporació, a la 
inauguració de l’Exposició Expo CAM a la sala de l’Antic Sindicat. 

 
• 9 de gener: Participació en el programa “Bon dia i Bona Hora”, ofert 

per Nova Ràdio Lloret. 
 

• 10 de gener: Assistència delegada a la regidora de Cultura Sra. M. 
Antònia Batlle, a l’entrega de premis del pessebres de Lloret de Mar, 
a la Sala d’Actes Municipal. 

 
• 10 de gener: Assistència delegada a la regidora de Cultura, Sra. M. 

Antònia Batlle, al festival de Valsos i Danses, programat per la 
Fundació Sant Romà juntament amb l’Ajuntament de Lloret de Mar. 

 
• 11 de gener: Assistència, juntament amb la regidora de Cultura, 

Sra. M. Antònia Batlle, a la Festa del Traginer a l’Ermita de la Mare de 
Déu de les alegries. 

 
• 11 de gener: Assistència i participació, juntament amb altres 

regidors, al primer Bany de l’any, acte organitzat pel Club Nàutic. 
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• 12 de gener: Celebració Ple extraordinari: Fons Estatal d’Inversió 
Local, convocat a petició dels grups de l’oposició. 

 
• 13 de gener: Participació en el programa “Bon dia i Bona Hora”, 

ofert per Nova Ràdio Lloret. 
 

• 15 de gener: Assistència a la reunió als Serveis Territorials de 
Turisme de Girona, juntament amb el Sr. David Mascort, Sra. Dolors 
Batalle, Sr. Enric Dotras i Sr. Climent Guitart. 

 
• 18 de gener: Assistència a la inauguració del XVI Curs per a Metges 

Residents, a l’hotel Guitart. 
 

• 20 de gener: Participació juntament amb el regidor de Medi Ambient 
Sr. Ignasi Riera, en el acte de l’Ajuntament de Tossa de Mar, de 
pelegrinatge des de Tossa fins a Santa Coloma de Farners, amb els 
pelegrins. 

 
• 25 de gener: Assistència, juntament amb altres regidors de la 

Corporació, al dinar organitzat pel Xino-Xano en motiu del 30è 
aniversari. 

 
• 26 de gener: Assistència, juntament amb el regidor d’urbanisme Sr. 

Josep Valls i un tècnic, a la reunió al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge amb el Sr. Antoni Teigneir. 

 
• 27, 28 i 29 de gener: Assistència, juntament altres regidors de la 

corporació i tècnics de l’Ajuntament, a la Fira de Turisme de Madrid, 
FITUR. Participació en una taula de debat juntament amb els alcaldes 
d’altres destins turístics, organitzada per la revista EDITUR, sobre el 
finançament dels municipis turístics. 

 
• 30 gener: Assistència, delegada a la regidora de Serveis a la 

Persona, Sra. Laura Bertran, a la trobada d’alcaldes i acte de 
presentació del Pla de Màrqueting de la Xarxa de Museus de la Costa 
Brava a Sant Feliu de Guíxols. 

 
• 2 de febrer: Assistència, juntament amb altres regidors de la 

Corporació, a la presentació de la maqueta de la planta de 
Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, a la Sala d’actes 
Municipal. 

 
• 2 de febrer: Assistència, juntament amb els regidors de la 

Corporació Municipal, a la presentació del Sr. Carles Monguilod, 
advocat que representarà l’acusació popular, a la Sala d’actes 
Municipal. 

 
3. DONAR COMPTE DE L’ESCRIT PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPAL 
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DEL PSC-PM DE CANVI DE PORTAVEU. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que el grup municipal del PSC ha 
presentat un escrit manifestant que a partir del Plenari d’avui la portaveu 
d’aquest partit serà la Sra. Parrilla i el portaveu substitut el Sr. Elorza. 
 
Sense més deliberació, els reunits donen compte al Ple de l’Ajuntament del 
següent escrit: 
 

“Els sotasignants, regidors del Grup Municipal Socialista - Progrés 
Municipal, a l’Ajuntament de Lloret de Mar exposem el següent: 
 
1. Que el Grup Municipal del PSC-PM reestructura internament les 
funcions dels seus membres. 
 
2. Que seguint aquesta reestructuració, es demana el nomenament 
de la Sra. Lluïsa Parrilla Alcalde com a primera portaveu, i al Sr. 
Gregori Elorza Luquero com a segon portaveu del Grup Municipal 
Socialista – Progrés Municipal a l’Ajuntament de Lloret de Mar, variant 
l’estat actual.” 

 
4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, PSC-PM, PP, 
GRILL i ERC PER LA QUE ES PROPOSA INTERCEDIR DAVANT LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EN EL 
SENTIT DE SOL·LICITAR AJUTS ECONÒMICS PER L’EMPRESA 
LLORETENCA VIATGES MARÍTIM SL., QUE VA RESULTAR 
ESPECIALMENT PERJUDICADA PELS TEMPORALS DE LLEVANT DEL 
PASSAT MES DE DESEMBRE. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde, agraint a les entitats, particulars, veïns i 
veïnes de Lloret de Mar que avui omplen la sala de Plens, i també als que 
des del seu domicili a través de la ràdio o la televisió, donen suport a 
aquesta moció, que entén que mou les entranyes de Lloret i uneix a tothom, 
i estar al costat d’aquesta empresa i d’aquesta  família que s’ha vist tan 
perjudicada. 
 
Continua donant lectura a la moció. Però, abans d’iniciar el debat amb els 
diferents grups municipals, vol donar lectura a un escrit que li ha demanat 
al Sr. Josep M. Escrig, en el que fa una mica d’història d’aquesta empresa 
familiar, i també del que va succeir el dia de Sant Esteve amb els seus 
vaixells. 
 

“Quan els de la Colònia (tal com anomenaven als turistes de 
Barcelona) van començar a venir a la nostra població i a interessar-se 
per aquesta, van demanar el meu avi si els podia dur amb la seva 
embarcació de pesca a conèixer la Costa Brava, portant-los a Tossa o 
Blanes, des de Lloret. 
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El meu avi els va portar amb la seva embarcació de pesca, 
anomenada “Dos Hermanas”, i de seguida va veure’n un negoci que 
podria potenciar les costes de Lloret i el seu turisme. Tot això es va 
iniciar als anys 50. 
 
La primera embarcació de l’empresa, que va realitzar aquesta feina, 
va ser la “Joven Maria”. Havia estat una barca de pesca, que es va 
adaptar com una barca de passatgers. Un cop van veure que això 
anava endavant, van decidir modificar-la, hi va afegir el nom de 
l’empresa “Viajes Marítimos” i adaptacions per poder navegar de nit. 
Més tard es va fer una ampliació de l’embarcació, tallant-la pel mig i 
fent-la més llarga, tot afegint-li un pont pel patró i unes vidrieres. 
 
A finals dels anys 60, principi dels 70, es va ampliar l’empresa amb la 
construcció de la “Joven Antònia”. Poc després es va vendre la “Joven 
Maria “ per donar pas a la “Joven Maria II”, ara fa 38 anys. 
 
El 1972 es va construir la “Joven Antònia II”, després d’haver venut la 
“Joven Antònia”. 
 
El 1975 es va estrenar la “Joven Maria III”, després de la venda de la 
seva predecessora la “Joven Maria II”. 
 
El 1995 va néixer la “Mareva”, que la seva funció era d’embarcació 
amb fons de vidre. 
 
El 1999 es va fer una nova ampliació de l’empresa, vam adquirir una 
embarcació més, la “Joven Margarida”, que en el seu inici es deia 
“Playa de Tabarca”. I així vam arribar a les quatre embarcacions. Tot i 
que n’estàvem contents, la “Mareva” es va quedar petita per la nostra 
oferta i varem decidir vendre-la. Des de llavors fins a l’actualitat 
comptàvem amb les ja conegudes “Jovens”: Joven Maria III, Joven 
Antònia II, Joven Margarida. 
 
A causa d’un temporal del passat 26 de desembre de 2008, l’empresa 
es queda amb una sola embarcació, la “Joven Antònia”, ja que les 
altres dues són destrossades per aquest temporal. 
 
En els seus inicis Viajes Marítimos, va ser una societat entra Josep 
Agustí i Baell i el Dr. Agustí Cabanyas, que va durar entre dos i tres 
anys. L’empresa comptava amb tres persones, en Pepito Agustí, 
Vicenç Escrig i Salvador Agustí. 
 
Des de la seva ampliació fins ara comptàvem amb 30 treballadors, 
però degut a aquesta desgràcia, ens haurem de quedar amb 7 
treballadors.  
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La nostra línia actual era de Blanes – Palamós, tot i que tenia 
permisos per treballar des de Barcelona, i en els seu inicis tenia 
permís d’Arenys de Mar a Roses. Degut a tota aquesta problemàtica, 
haurem de retallar la nostra línea  únicament a Fenals – Lloret – 
Tossa, ja que només disposem d’una embarcació.  
 
Des del seus inicis fins ara la nostra empresa, a part de ser familiar, 
ha volgut ser una empresa pel poble, i creiem que ho hem aconseguit 
col·laborant amb les diferents entintats públiques i privades, 
associacions i peticions per parts de lloretencs i també col·laborant en 
salvaments marítims, sempre que ens ha estat possible. I ara 
esperem que, encara que només disposem en l’actualitat d’una 
embarcació, ho puguem seguir fent, ja que és un honor per a 
nosaltres i la nostra família formar part de les històries viscudes a la 
nostra població.  
 
Algunes de les entitats amb les quals hem col·laborat amb molt de 
gust: 
 
- Xino-xano 
- Obreria de Santa Cristina 
- Casals d’estiu de Lloret 
- Cavalcada de Reis  
- Club Nàutic de Lloret 
- Ass. de Malalts de Parkinson  
- Special Olympics 
- Congressos i promocions de Lloret Turisme 
- Escoles i Instituts de Lloret 
- Ass. de puntaires 
- Departament de Benestar i Família 
- Mossos d’esquadra 
- Creu Roja 
- Protecció civil 
- Departament de Joventut de Lloret (el Puntet) 
- Confraria de Sant Elm 
- Parròquia de Lloret  
- Moltes entitats lloretenques que m’agradaria anomenar però la 

llista es faria molt llarga.” 
 

A continuació, dóna lectura al relat dels fets del dia de Sant Esteve: 
 
“El dia 26 de desembre de 2008, la costa marítima de la província de 
Girona, va veure’s afectada per un gran temporal, diversos ports i 
poblacions van quedar malmesos. Concretament a Blanes, varem 
patir unes greus conseqüències que van malmetre el port en gran 
mesura, i destruir les meves dues embarcacions, la JOVEN 
MARGARIDA i la JOVEN MARIA III, si bé, gràcies a Déu, no hem hagut 
de lamentar  pèrdues humanes. 
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Situació de les meves embarcacions al Port de Blanes: 
 
Quan acabem la temporada turística, per les immediacions del mes 
d'octubre, procedim a amarrar les barques en el port de Blanes, on 
hivernen. Revisem els caps, substituïm els que creiem que no estan 
en òptimes condicions i guardem tot el material. També revisem els 
Norays i els caps de morts de popa, per tal que les embarcacions es 
trobin ben amarrades. Els caps estan per triplicat. 
 
En relació a l'amarre de popa, s'ha de fer constar que, en l’actualitat, 
i després dels canvis fets per ports de la Generalitat, ja no disposem 
d'un mort propi amb boia, com sempre havia estat, sinó que amarrem 
la popa directament a la cadena dels morts, a causa de les 
modificacions que ha fet Ports de la Generalitat. 
 
Temporal del 26/12/2008: 
 
El dia 26 de desembre de 2008, i a la vista del temporal que s’anava 
formant, sobre les 15:00 hores aproximadament, vaig accedir al port 
amb el meu vehicle, podent aparcar-lo just al costat de les meves 
embarcacions. 
 
Vaig procedir a revisar si l’embarcació estava ben amarrada, í les 
escales de proa no tocaven al moll. En aquell moment tot era 
correcte. 
 
Sobre les 18:00 hores, veient que el temporal augmentava i la mar 
creixia cada vegada més, vaig tornar a accedir a les embarcacions, si 
bé aquest cop, ho vaig haver de fer per mar amb una zodiac, doncs 
l’accés al port per terra estava prohibit, i em van impedir accedir-hi, 
no deixant-me passar. 
 
Arribats a l'embarcació JOVEN MARGARlDA amb la zodiac, observo 
que els caps estaven trencats, la proa picava contra el moll el pesquer 
del costat, envestia la meva embarcació per la zona de bavor. 
 
Per tal d’intentar salvar l’embarcació, poso caps nous a popa i dono 
un cap per popa a la boia del costat, (ja que tal i com he fet notar 
abans jo no tinc mort), i després el doplo. Engego els motors, per 
activar el hidràulic i pujar l’escala, que és a la proa, i estava picant 
contra el moll. 
 
Amb els caps de popa no podia separar la proa del moll, que no 
parava de picar, i cada vegada més fort, l’aigua era plena de brossa, 
trossos de caps i restes de xarxes ; tot i el risc d’enganxar un cap o 
una xarxa a les hèlix, faig enrere amb les dues màquines, per separar 
la proa del moll, i així evitar danys majors. Aquesta maniobra, 



8 

arriscada però necessària, inutilitza la hèlix d’estribor, al enganxar-
se-li una xarxa o un cap, per la qual cosa només puc maniobrar amb 
la hèlix de bavor, amb la dificultat que això  comporta. En qualsevol 
cas, però, aconsegueixo separar fa proa del moll. 
 
Davant d’aquesta situació, i després d'amarrar l'embarcació, 
procedeixo a moure les defenses i totes aquelles activitats habituals 
per evitar més danys. Per la qual cosa, actuo amb rapidesa i 
diligència, doncs en tot moment, i d'acord amb el temporal existent, 
m'estic jugant la vida. 
 
Un cop feta aquesta maniobra, accedeixo a la JOVEN MARIA III i una 
gran onada sobrepassa la riba del moll, em trenca els vidres i mou 
tots els muntants de la cabina. Amb aquesta gran onada, 
l'embarcació del costat (Joana), que és un pesquer, es desamarra de 
proa i cau sobre els meus caps, em trenca tota l'orla i frega per bavor 
tota la meva embarcació. Aquesta situació em provoca una important 
escora, la qual és llarga i  sobtada. En aquell moment, vàries 
embarcacions comencen a anar a la deriva, tot i quedar amarrades a 
les boies pel seu mort corresponent. 
 
S'ha de dir que les embarcacions de pesca, amb més tonelatge, van 
aguantar millor el temporal, al tenir una boia a proa, directament 
enganxada a un mort. Les nostres embarcacions només s’enganxaven 
a una cadena pròpia, que es troba entre dos morts, segons les 
indicacions i modificacions fetes de ports de la Generalitat, amb la 
conseqüent problemàtica, ja que per doblar els caps vaig haver 
d'utilitzar una altra boia. 
 
Al veure que els meus vaixells començaven a anar a la deriva, i al no 
tenir cap mena d'ajuda, i amb risc real per la meva vida, no em va 
quedar més remei que marxar amb la zodiac, i encomanar-me a Sant 
Telm i Santa Cristina. 
 
El que després va succeir és conegut per tots, doncs, les dues 
embarcacions van anar a morir fins a la platja de Blanes, quedant 
totalment destruïdes per la força i brutalitat del temporal, no quedant 
res més que trossos disseminats.” 

 
Vol fer constar que qui el va ajudar en aquestes maniobres va ser en Jordi 
Bejar, en Bony, conegut per tots, que el va ajudar en tot moment amb la 
zodiac. 
 
Amb aquesta lectura ha volgut deixar testimoni del que es va viure en 
aquell moment i del testimoni personal d’aquesta empresa. 
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Intervé el Sr. Coloma dient que aquest suport no només és institucional sinó 
també és el suport de diverses associacions i gremis, com a particulars, i 
demostra el tarannà i la generositat de la família envers la població. 
 
Lloret de Mar ha demostrat la seva unitat envers fenòmens, com atacs 
durant anys, a la seva imatge com a poble. També ha demostrat saber estar  
plegats en motiu de desgràcies que han colpejat el cor de tots els lloretencs 
i lloretenques. 
 
Per això, avui no sols es dóna suport a una empresa privada, sinó a una 
família, l’empresa de la qual ha col.laborat –i saben que continuaran 
col.laborant- amb les tradicions d’aquest poble. 
 
Per això, el grup d’ERC no han dubtat en cap moment a donar suport a la 
família i espera veure aviat els vaixells navegant. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Teixidor dient que tothom és coneixedor 
dels danys que al llarg de la costa va provocar el temporal del passat dia 28 
de desembre.  
 
Lloret també el va patir i per això es va celebrar un Ple urgent i 
extraordinari el dia 31 de desembre, per donar suport als pobles veïns més 
afectats, als empresaris i als particulars que també varen esser víctimes 
d’aquell temporal. Alhora que també se sol·licitava a les administracions 
superiors ajudes en forma de subvencions, crèdits tous i reparacions dels 
desperfectes que va ocasionar la llevantada de Sant Esteve, tant  pels 
ajuntaments com per els empresaris i particulars perjudicats. 
 
En aquest Plenari aquesta ajuda es demana per una empresa en concret, de 
ben segur que és l’empresa de Lloret mes afectada, encara que no la única, 
i això no hem d’oblidar-ho. 
 
Amb la desaparició de dos dels seus vaixells, la Joven Maria III i la Joven 
Margarida, també va desaparèixer una part de la historia de Lloret, part 
d’un negoci familiar amb profundes arrels lloretenques i, com no, molts 
records, patiments, angoixes i moments agradables que ja no tornaran. 
 
Es van esmicolar quelcom més que dos vaixells, es va perdre un esperit i 
una voluntat de servei desinteressat d’aquesta empresa envers Lloret i les 
seves tradicions.  
 
El fet que el Plenari d’aquest Ajuntament avui sol·liciti a diferents 
departaments de la Generalitat i a la Diputació ajuts per una empresa 
privada que ha tingut una gran pèrdua per esdeveniments meteorològics 
amb una força incontrolada e imprevisible, i que fins i tot pot arribar a 
desaparèixer, no deixa d’esser un precedent arriscat.  
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Tant arriscat com es vulgui, però ple de bona voluntat, solidaritat i bons 
desitjos. 
 
El mar no tornarà a Viajes Marítimos el que els va prendre, però entre tots 
hem de fer el possible perquè aquell temporal no els deixi a la riba. 
 
Amb aquest Ajuntament al cap davant, donant exemple, i amb l’ajuda i 
complicitat d’altres administracions, hem de poder gaudir durant encara 
moltes mes generacions dels serveis d’una empresa lloretenca pionera des 
de els anys 50 en excursions marítimes. 
 
El Sr. Teixidor afirma desconèixer la situació financera de l’empresa, així 
com els passos a seguir perquè la voluntat d’aquest plenari es transformi en 
ajudes econòmiques reals, perquè es pugui engegar un projecte empresarial 
sòlid i viable,  perquè de nou Viajes Maritimos torni  a passejar els turistes 
per els racons mes bonics de la Costa Brava. 
 
Continua dient que espera i confia que l’alcalde, com a impulsor d’aquesta 
moció i coneixedor de la realitat empresarial de Viajes Maritimos i de la 
pròpia administració, amb el suport d’aquest plenari i de moltes entitats 
lloretenques, converteixi aquestes voluntats en les ajudes materials 
necessàries, siguin crèdits tous (en aquest cas creu que fins i tot s’hauria 
d’estudiar la possibilitat d’un aval per part d’aquest Ajuntament), 
aportacions a fons perdut o subvencions, perquè allò que el mar s’endugué 
es recuperi entre tots.  
 
Pren la paraula el Sr. Garcia tot dient que el grup d’ICV-EUIA també vol 
donar suport a l’empresa Viajes Marítimos per l’important daltabaix provocat 
pels temporals del mes de desembre. 
 
Si el seu grup governés, com Ajuntament s’haurien posat al costat de tots 
els que han patit pèrdues causades pels temporals, i oferir-los tot tipus 
d’assessorament per demanar tots els ajuts possibles de les administracions 
competents. 
 
Però l’equip de govern de CIU, en lloc d’això, el que fa és presentar una 
moció amb clares connotacions populistes, perquè sigui l’Ajuntament qui 
demani aquestes ajudes. I això estableix un precedent, que cada vegada 
que una empresa de Lloret es trobi amb una situació similar, l’Ajuntament 
tindrà l’obligació moral d’intervenir en aquesta línia, i té els seus dubtes que 
sigui la línia correcta per demanar ajuts oficials. 
 
La finalitat de les empreses privades és intentar aconseguir el màxim 
benefici i la màxima rendibilitat dins el marc econòmic actual. Evidentment 
també tenen el seu risc, sobretot si es dediquen al transport. Es important 
tenir una previsió, i en aquest cas sembla que no ha estat així. 
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El que no pot ser és que els beneficis siguin privats i en cas de pèrdues que 
siguin socialitzades. Aquesta moció també fa referència a l’impacte negatiu 
que tindrà vers el turisme. Suposen que aquesta empresa tindrà capacitat 
per llogar embarcacions i així continuar fent el servei. De tota manera, hi ha 
altres línies, però hi ha altres línies que fan el mateix servei, per això 
considera que no és un argument creïble.  
 
Segons les informacions que disposen, una barca de pesca de Blanes que 
també va quedar destrossada, tenia assegurança a tot risc, i entre la 
indemnització i un ajut de la Diputació ha solucionat el problema força bé. 
 
Sobre la moció de CIU volen presentar una esmena, del tenor següent: 
 

“Donat que creiem que aquest temporal no només ha perjudicat a 
l’empresa abans esmentada, sinó també als treballadors, que 
quedarien en una situació d’incertesa laboral si no poguessin 
reincorporar-se a la seva feina, 
 
Proposem el següent redactat: 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, PER LA QUE ES 
PROPOSA INTERCEDIR DAVANT LA GENERALITAT DE CATALUNYA I 
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, EN EL SENTIT DE SOL.LICITAR AJUTS 
ECONÒMICS PER ALS TREBALLADORS I L’EMPRESA LLORETENCA 
VIATGES MARÍTIMS SL., QUE VA RESULTAR ESPECIALMENT 
PERJUDICADA PELS TEMPORALS DE LLEVANT DEL PASSAT MES DE 
DESEMBRE. 
(...) 
PRIMER.- Sol·licitar de les administracions competents totes les 
ajudes possibles (crèdits tous, subvencions, aportacions a fons 
perdut, etc.), que ajudin a la reflotació de la citada empresa, Viatges 
Marítims SL., així com totes les ajudes pertinents als treballadors de 
la mateixa empresa que no disposin cap cobertura econòmica al 
començament de la temporada.” 

 
El Sr. Garcia afirma que el vot del grup d’ICV-EUIA estarà condicionat a 
l’aprovació d’aquesta esmena. 
 
Acte seguit, intervé el Sr. Ontañón dient que mostren el seu recolzament i 
solidaritat amb l’empresa, i lamenten el que va succeir, no solament com a 
partit sinó com a persona. 
 
Ell no podrà oblidar mai que a la dècada dels 50, quan ell va arribar a Lloret, 
el primer vaixell en el que es va pujar per veure la costa de Lloret va ser la 
Joven Maria. Espera sincerament que aquesta moció prosperi i que aquesta 
empresa pugui, en breu, fer navegar els seus vaixells per poder gaudir 
d’aquesta costa. 
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A continuació, intervé la Sra. Parrilla dient que el seu grup presenta 
conjuntament amb la resta de grups aquesta moció. Considera que com a 
representants municipals han de fer costat als conciutadans i donar-los-hi el 
seu suport en el que hagin de menester, i més encara, quan és una situació 
de desgràcia inesperada. 
 
El temporal de llevant del 26 de desembre, que va afectar a moltes 
poblacions de la costa, però molt particularment a Lloret, va ser motiu 
perquè aquest consistori es reunís en un Ple extraordinari el passat 31 de 
desembre per fer una valoració dels danys i demanar a les institucions les 
ajudes oportunes. 
 
El pla d’ajudes proposades i posades a disposició dels afectats, tan públics 
com privats, han estat molt àmplies. Tot i això, el cas que avui ens ocupa és 
el d’una empresa familiar que va tenir la desgràcia de perdre dos dels seus 
vaixells. 
 
Aquesta empresa, com molt bé es manifesta a la moció, ha estat sempre 
molt vinculada a la vida social de Lloret. Bona mostra d’això és que diverses 
entitats de Lloret han demanat a la societat civil la seva presència avui al 
Ple per donar suport a aquesta moció. 
 
Per acabar, diu que volen donar suport, com ja varen dir en el seu moment, 
a totes les accions que conjuntament s’acordin a fi i efecte que l’empresa 
Viajes Marítimos SL., i els seus treballadors, arribin a la normalitat com més 
aviat possible. 
 
El seu grup ha presentat una esmena, que diu el següent: 
 

“El Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés 
Municipal de l’Ajuntament de Lloret de Mar, exposa la següent 
esmena al 4t. punt de l’ordre del dia, la moció: 
 
4. MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS GRUPS MUNICIPALS 
DE CIU, PSC-PM, PP, GRILL i ERC, PER LA QUE ES PROPOSA 
INTERCEDIR DAVANT LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, EN EL SENTIT DE SOL.LICITAR AJUTS 
ECONÒMICS PER L’EMPRESA LLORETENCA VIATGES MARÍTIMS SL., 
QUE VA RESULTAR ESPECIALMENT PERJUDICADA PELS TEMPORALS 
DE LLEVANT DEL PASSAT MES DE DESEMBRE. 
 
Com a primer punt dels acords de la moció: 
 
1.- Sol·licitar de les administracions supramunicipals el suport jurídic i 
l’assessorament necessari per al rescabalament a través de les 
assegurances dels danys ocasionats.” 
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El motiu de presentar aquesta esmena és per donar-li més consistència a la 
demanda que es pugui fer davant les asseguradores i davant del Consorcio 
de Compensación de Seguros, i més si es té el recolzament de la 
Generalitat, i en aquest cas saben que és així. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i agraeix la primera intervenció que han fet 
tots els grups. Prioritza el fet que la corporació en ple per unanimitat aprovi 
aquesta moció, però també té molt en compte el suport d’entitats i privats 
que estan d’acord amb aquesta moció i en fer costat a aquesta empresa. 
 
Dirigint-se al Sr. Garcia, li diu que hi ha vegades que a la vida s’ha de callar 
i aguantar, i que ell procurarà fer-ho. Iniciativa, amb la seva intervenció, fa 
política de partit enlloc de donar un suport clar i explícit en el que avui tots 
volen aprovar. 
 
No vol contestar-li com realment es mereixeria -no vol fer cap comentari 
sobre el que han dit de CIU-, perquè vol prioritzar l’aprovació per 
unanimitat. No obstant, acceptaran l’esmena presentada per Iniciativa. 
 
El dia de Sant Esteve es va trobar amb el Sr. Elorza i la Sra. Echegoyen –
exalcaldesa d’aquest Ajuntament- i amb altres regidors, però no recorda 
haver vist al Sr. Garcia. 
 
S’ha donat suport a tots els que han patit amb aquest temporal. Els serveis 
tècnics es van posar a treballar immediatament per fer les valoracions, tant 
de desperfectes públics com privats. 
 
Una altra empresa afectada és el bar de Cala Banys. Desconeix si el Sr. 
Garcia sap els desperfectes causats en aquest establiment. El temporal va 
trencar molts vidres, i s’ha fet un gran esforç per recuperar els jardins 
privats d’aquella zona, i també se’ls ha donat el recolzament necessari. 
S’han valorat els danys de la part pública i s’ha recuperat ja els jardins. Vol 
recordar que el mateix dia del Ple, el 31 de desembre, ja es va aportar una 
valoració feta pels tècnics municipals. 
 
L’Alcalde explica que ell, com a Diputat del Parlament de Catalunya, la 
primera setmana de gener va presentar dues propostes de resolució en les 
que també es feia esment a les empreses privades, sense citar noms. En 
l’últim Plenari del Parlament, va agrair al Conseller Sr. Nadal (PSC) la seva 
presència a primera hora del matí als municipis afectats juntament amb els 
seus tècnics. 
 
Desconeix si hi ha alguna altra empresa privada de la Costa Brava que hagi 
perdut amb el temporal més de 3 milions d’euros, en aquest cas també 
tindria el seu suport. Ell només coneix la de Lloret. 
 
En relació a les esmenes, diu que s’acceptaran les presentades per ICV-
EUIA i per PSC-PM, tot i que canviaria a la d’Iniciativa l’expressió “per als 
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treballadors” posar-hi “per als seus treballadors”. La millor ajuda que poden 
tenir és la l’empresa, com més aviat possible, pugui tornar contractar a 30 
treballadors i no a 7. Aquesta ha representat turísticament molt per Lloret i 
per la Costa Brava.  
 
A part dels crèdits tous i els avals que ha comentat el Sr. Teixidor, des del 
punt de vista municipal es farà tot el que es pugui fer legalment.  
 
En els darrers anys, totes les empreses han hagut d’adaptar els seus 
permisos d’activitats a les noves normatives. Concretament, l’empresa 
Viajes Marítimos SL. en els dos darrers anys ha hagut de fer moltes 
inversions en els mateixos vaixells de sectoritzacions. 
 
Quant a les assegurances, vol dir que l’empresa tenia totes les 
assegurances obligatòries al dia, però no la tenia a tot risc perquè a partir 
de cert temps les companyies ja no la fan. 
 
En segon torn, intervé el Sr. Garcia dient que ells fan política de partit 
perquè són un partit polític i fan valoracions polítiques. 
 
No vol entrar en el tema de les assegurances de l’empresa, si són a tot risc 
o no. Però si vol comentar que si la moció va a la Generalitat i si se’ls digués 
que no, llavors es faci servir un altre argument per anar en contra aquesta 
administració. 
 
Esperen que tot funcioni bé i no hi hagi més entrebancs, ni conseqüències 
posteriors a les que avui s’estan tractant. 
 
Pren la paraula el Sr. Ontañón i, en defensa de l’empresa Viajes Marítimos, 
diu que és habitual que totes les embarcacions disposin només 
d’assegurança tercers, ja que a tot risc és molt costosa. 
 
Per últim, intervé el Sr. Alcalde dient que el Conseller Nadal va fer una gran 
tasca pels temporals, va estar al peu del canó, a l’igual que els alcaldes 
afectats. A qui no es va veure va ser al Sr. Saura. Avui no volia aquest tipus 
de debat, la seva pretensió era donar recolzament a aquesta empresa.  
 
Pensa que hi ha molta feina a fer pels treballadors afectats, perquè a 
Catalunya hi ha més de 800.000 aturats, i el grup d’Iniciativa que governa, 
tenen molta feina a fer. 
 
Iniciativa no sols ha de fer política per l’àrea metropolitana (parla dels ajuts 
dels darrers temporals causats pel vent), sinó política per tot el territori de 
Catalunya i, per tant, també cal tenir en compte els ajuts dels temporals de 
mar. 
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Agraeix l’esforç de consens i la presentació d’esmenes. Agraeix el gest que 
ha fet la regidora del PSC-PM amb les converses mantingudes amb la 
regidoria que els pertany. 
 
S’accepten les esmenes presentades per ICV-EUIA i per PSC-PM, amb la 
idea del recolzament a l’empresa, a la família, que la moció pugi la moral, 
que Lloret vol Viajes Marítimos per molts anys i que l’empresa tiri endavant. 
Es una empresa de Lloret, que estima Lloret i Lloret també els estima. 
 
Demana al Sr. Secretari que faci lectura de la moció, amb les introduccions 
de les esmenes, i el Sr. Secretari en fa lectura. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels presents, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord, amb les inclusions de les dues esmenes dels grups 
de ICV-EUIA i PSC-PM: 
 

El temporal de mar del proppassat dia 26/12/2008, va provocar 
danys importants en infraestructures, mobiliari urbà, negocis propers 
a la riba i vaixells. 
 
En relació a aquests últims, van ser esmicolats dos vaixells propietats 
de l’empresa Viatges Marítims SL. (Joven Maria III i Joven 
Margarida), que feien creuers turístics per la Costa Brava. 
 
Donada la magnitud dels danys (el cost d’un vaixell nou està xifrat en 
1.250.000 € segons consta en pressupost adjunt), i les repercussions 
negatives per al turisme si es produeix la desaparició d’aquesta 
empresa lloretenca. 
 
Viatges Marítims, SL és una empresa familiar lloretenca que va iniciar 
l’activitat de transport turístic de viatgers amb vaixells a mitjans dels 
anys 50 del segle passat, i que ha contribuït al desenvolupament i 
consolidació del sector turístic de Lloret de Mar. 
 
Per altra banda, l’esmentada empresa ha estat, des de l’inici de la 
seva activitat, un bon exemple d’empresa compromesa amb l’entorn 
social, atès que ha vingut col·laborant, de forma totalment 
desinteressada i ininterrompuda amb actes socials i culturals de la 
vida municipal, com ara la processó de Santa Cristina, la Cavalcada 
de Reis, la marxa de les Platges, o amb esdeveniments de caire 
institucional com els actes del Mil·lenari de Lloret o els Jocs Special 
Olímpics. Així mateix, ha realitzat en nombroses ocasions viatges 
gratuïts en benefici de la gent gran de l’hospital-asil municipal, dels 
casals d’estiu municipals, d’alguns instituts de secundària, així com 
diverses col·laboracions gratuïtes amb  entitats sense ànim de lucre. 
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de l’ Àrea de 
Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi Ambient i 
Mobilitat,  es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Sol·licitar de les administracions competents totes les 
ajudes possibles (crèdits tous, subvencions, aportacions a fons 
perdut, etc.), que ajudin a la reflotació de la citada empresa, Viatges 
Marítims SL., així com totes les ajudes pertinents als treballadors de 
la mateixa empresa que no disposin cap cobertura econòmica al 
començament de la temporada. 
 
SEGON.- Sol·licitar a les administracions supramunicipals el suport 
jurídic i l’assessorament necessari per al rescabalament a través de 
les assegurances dels danys ocasionats. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Molt Honorable President de la 
Generalitat; a les Conselleries de Política Territorial i Obres Públiques; 
Governació i Administracions Públiques; d’Innovació, Universitats i 
Empresa; i Economia i Finances, així com a la Diputació de Girona. 

 
5. APROVACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL. 
 
Prèvia autorització de l’Alcalde, pren la paraula el Sr. Riera dient que l’any 
2007 es va iniciar la confecció de l’Inventari Municipal, a fi que, tal i com 
estableix la Llei, es pogués aprovar anualment. 
 
L’any 2008 ja es va poder aprovar l’inventari en suport informàtic, i es pot  
fer un seguiment de tots els expedients de manteniment i de l’evolució dels 
diferents béns de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Avui es porta a aquest Plenari l’aprovació d’aquest Inventari Municipal i la 
seva tramesa amb suport informàtic al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat. 
 
Intervé el Sr. Coloma i anuncia que votaran afirmativament, però demana 
si fos possible penjar-lo a la web municipal, per afavorir la informació al 
ciutadà en qüestió de parcel.les i altres béns. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Garcia dient que ho troben tot correcte i que 
votaran a favor. 
 
Intervé la Sra. Lídia Garcia dient que volen felicitar els tècnics i el personal 
de l’Ajuntament que han treballat en la realització d’aquest inventari. Han 
estat revisant les fitxes, i per descomptat que confien en la professionalitat 
d’aquelles persones que l’han dut a terme. 
 
Seguint les pautes que marca el Decret 336/1988, en el seu art. 106 consta 
quin ha de ser el contingut de les fitxes, i han detectat que algunes estan 
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incomplertes, hi manquen dades. Agrairien que l’equip de govern els aclarís 
la manca d’aquesta informació. 
 
Contesta el Sr. Riera que, com els hi passa als vehicles de Fórmula 1, es 
necessita un temps per passar de 0 a 100. I això és el que ha passat. De no 
tenir Inventari Municipal durant anys, se n’ha confeccionat un amb un 
programa informàtic que permet el seu manteniment. Ha estat una feina 
molt costosa, durant 2 anys s’hi ha estat treballant, tot i que s’ha de seguir 
millorant i implementant les dades que manquen. 
 
Demana que li facin saber totes les fitxes que creuen incomplertes i les 
dades que hi manquen, perquè la voluntat és anar desenvolupant aquest 
inventari, i que sigui una eina de gestió. 
 
S’ha de reconèixer la feina realitzada en l’inventari pels tècnics i la capacitat 
per treballar en equip, ja que són molts els departaments implicats, els 
quals han treballat amb eines conjuntes. Es conscient que té unes 
mancances, però considera que és important tenir-lo aprovat i de forma 
anual. 
 
Agraeix a la Sra. Garcia les seves aportacions per a la perfecció d’aquest 
inventari, i l’anima perquè li passi les fitxes que creu incomplertes, per 
poder-les completar. 
 
El Sr. Riera contesta al Sr. Coloma dient-li que desconeix si hi ha possibilitat 
de penjar-lo a la web municipal, i en cas que es pugui no tindran 
inconvenient en fer-ho. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels presents, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vist que, d’acord amb el que s’estableix en els articles 100 a 118 del 
Decret 336/1988, pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni dels 
Ens Locals, els municipis han de portar un inventari general consolidat 
en el qual integrin, mitjançant epígrafs i subepígrafs, els seus béns, 
drets i obligacions, els quals s’hauran d’inscriure d’acord amb la 
classificació i demés especificitats previstes en aquest Reglament. 
 
Atès que d’acord amb l’article 105 d’aquest Reglament, correspon al 
Ple l’aprovació, rectificació i comprovació de l’Inventari general, el 
qual haurà de ser autoritzat pel Secretari de la Corporació, amb el 
vist-i-plau del President, i se n’haurà de trametre una còpia al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat. 
 
Vist que per acord de Ple de data 3 de desembre de 2007 es va 
aprovar l’Inventari general i que durant l’any 2008 aquest Inventari 
s’ha anat actualitzant periòdicament. 
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Atès que es considera que actualment les dades entrades al programa 
informàtic de gestió de l’Inventari s’ajusten a la realitat patrimonial 
de l’Ajuntament. 

 
Vist el document d’autorització de l’Inventari municipal de béns i drets 
signat en data 15 de gener de 2009 pel Secretari de la Corporació. 
 
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 l’Inventari general de béns i drets de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar actualitzat a data 15 de gener de 2009, el qual figura 
en suport magnètic i en format CD-ROM (que conté un fitxer .pdf, 
signat electrònicament pel Secretari, amb tota la informació existent 
a l’Inventari), que figura en el corresponent expedient administratiu. 

 
SEGON. Trametre còpia en suport magnètic i en format CD-ROM al 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la 
Generalitat. 
 

6. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA D’ ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) EN L’ART. 
183 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, REFERENT A LA CLAU 
URBANÍSTICA 2.8 “ZONA DE VERD PRIVAT” 
 
Prèvia autorització de l’Alcaldia, pren la paraula el Sr. Valls dient que el Ple 
del dia 27 d’octubre de 2008, va aprovar inicialment la modificació puntual 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’article 183 de les 
Normes Urbanístiques, referent a la regulació de la clau urbanística 2.8 
“Zona de Verd Privat”, que consistia en afegir un apartat 4. 
 
L’expedient s’ha sotmès a informació pública durant el termini d’un mes 
amb la publicació del corresponent edicte, i durant el termini d'informació al 
públic no s'ha presentat cap al·legació, tal i com es desprèn de la certificació 
lliurada pel Secretari Delegat. 
 
A continuació dóna lectura a la part dispositiva de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que la modificació d’aquest punt vindrà regulada 
pel que digui l’ordenança, que a dia d’avui no disposa de la informació 
necessària. 
 
Esperen que aquesta ordenança sigui consensuada per tots els grups, i 
sobretot també amb les associacions i gremis afectats. 
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Te els seus dubtes legals que una ordenança estigui per sobre d’una normativa 
com el POUM, però això ja ho decidirà la Comissió d’urbanisme. Espera veure 
el contingut de l’ordenança. 
 
Demanen que l’ordenança, si s’ha d’aprovar en un proper plenari, s’entregui 
als partits amb temps per poder-hi treballar. 
 
Pren la paraula el Sr. Elorza dient que l’ordenança és positiva i convenient, 
perquè es passa a regular els usos, que no es troben recollits a la normativa 
municipal. Per això ells mantindran el seu vot positiu en aquesta modificació. 
 
Però la part important (que no surt en aquest punt) és la possibilitat de regular 
els usos de les terrasses i retranquejos privats, i esperen, demanen i vigilaran 
que es faci buscant el consens no sols amb els comerciants, sinó amb tots els 
sectors que aprofiten aquestes zones. 
 
El consens necessari és una ordenació, una regulació, però no una prohibició 
directa, que seria negativa i innecessària. Resten a la disposició de l’equip de 
govern per buscar aquest consens. 
 
Novament, intervé el Sr. Valls dient que no té cap sentit discutir del contingut 
de l’ordenança quan aquesta encara no està aprovada. Ara s’està en el tràmit 
de modificació del POUM perquè aquesta qüestió pugui ser regulada a través 
d’una ordenança. 
 
No es parlarà de prohibició, sinó de regulació d’un aspecte que ara està 
prohibit. Diu que l’equip de govern pensa amb la possibilitat d’oferir, no de 
restar. 
 
Pren la paraula el Sr. Coloma dient que està d’acord que avui no s’aprova 
l’ordenança, però el que avui es porta a Ple no saben on anirà, com s’acabarà. 
amb les mostres comercials l’equip de govern va fer una prohibició, no van 
reordena. 
 
Per tot el que ha exposat, s’abstindran en aquest punt. 
 
Contesta el Sr. Valls dient que no té cap sentit l’abstenció. Han obert el POUM 
per treure aquesta prohibició i poder regular-ho a través d’una ordenança.  
 
Caldria que entre tots, l’equip de govern i l’oposició, no s’equivoqués el 
discurs. Aquest equip de govern va modificar l’art. 52 de l’ordenança de via 
pública que tractava de les mostres comercials a la via pública. 
 
Quan es prohibeix sembla que hi hagi un dret previ, i es tracta d’autoritzacions 
anuals. La modificació de l’art. 52 rés té a veure amb la modificació que s’està 
fent de l’art. 183 del POUM. 
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Només votant afirmativament avui, es podrà aprovar l’ordenança que reguli 
els usos en retranqueig privat. 
 
Per últim, intervé el Sr. Alcalde dient que, abans d’aprovar l’ordenança es 
tindrà en compte les aportacions de tots els grups, com s’ha fet altres vegades 
a través d’una Junta de Portaveus. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que si l’Alcalde es compromet a fer aquesta roda 
de portaveus i treballar tots junts, el seu grup votarà a favor, a la qual cosa el 
Sr. Alcalde s’hi compromet. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels presents, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

FETS: 
 

1.- En sessió de data 27 d’octubre de 2008, el Ple de la Corporació 
acordà:   
 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’article 183 de les 
Normes Urbanístiques, referent a la regulació de la clau 
urbanística 2.8 “Zona de Verd Privat”, 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 del 
corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província, diari d’àmbit 
gironí, Tauler d'Anuncis i Web Municipal. 

 
2.- L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini d’un 
mes amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la 
província de Girona núm. 222, de data 18 de novembre de 2008, Diari 
de Girona de data 12 de novembre de 2008, El Punt Diari de data 13 
de novembre de 2008, Web Municipal i Tauler d'Anuncis de la 
Corporació. 
 
3.- Durant el termini d'informació al públic no s'ha presentat cap 
al·legació, tal i com es desprèn de la certificació lliurada pel Secretari 
Delegat i que consta a l'expedient administratiu tramès a aquests efectes. 

 
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 
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Llei Municipal i de règim local de Catalunya 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals i 
Turisme, adopta el següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’article 183 de les 
Normes Urbanístiques, referent a la regulació de la clau urbanística 2.8 
“Zona de Verd Privat”, que ha estat redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals essent d’iniciativa municipal. 
  
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per triplicat 
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes 
de la seva aprovació definitiva, si s’escau. 

 
7. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, PER A LA DECLARACIÓ DE LA 
SARDANA COM A “DANSA NACIONAL DE CATALUNYA”. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Batlle donant 
lectura a la moció, que els ha fet arribar la Federació Sardanista de 
Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Coloma donant ple suport a aquesta moció. La lògica dóna per 
fet que la sardana és el ball nacional, falta que ho reconegui el Parlament. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Teixidor dient que, després d’escoltar la 
Sra. Batlle, no té més que dir si. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que hi ha altres danses tradicionals 
catalanes que tenen també un valor cultural extraordinari. 
 
Parlar de la Sardana li porta uns records agredolços, ja que ell havia estat 
director de l’Esbart Dansaire, ballar sardanes no implicava cap dificultat, 
però si altres danses catalanes bellíssimes.  
 
Vol dedicar un record molt sentit al mestre Domènec Moner i Basart, que li 
va facilitar moltes gravacions. Gràcies a ell l’esbart va poder muntar moltes 
danses. 
 
Li agradaria que des de la Regidoria de Cultura es popularitzessin més les 
danses tradicionals, perquè algunes estan a l’oblit. 
 
La multiculturalitat és una realitat a Lloret, i la moció parla de tolerància, 
integració i germanor. Per tant, la Regidoria de Cultura s’hauria de plantejar 
la possibilitat d’organitzar danses i balls d’altres regions i nacionalitats. 
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Intervé el Sr. Ontañón dient que, encara que alguns pensin el contrari, ells 
donaran suport a aquesta moció. 
 
A continuació, intervé el Sr. Austrich dient que cal matisar que la moció que 
es porta a la consideració dels grups i aprovació, si s’escau, no és únicament 
de la Federació Sardanista de Catalunya –tot i que és el representant- sinó 
que parteix de l’escrit adreçat al Parlament de Catalunya per 8 entitats: la 
Federació Sardanista de Catalunya, la Unió de Colles Sardanistes, l’obra del 
Ballet Popular, la Fundació Universal de la Sardana, la Federació Sardanista 
de les Comarques de Lleida, la Comissió d’Aplecs de les Comarques 
Barcelonines, l’Agrupació d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Gironines, i 
la Coordinadora d’Aplecs Sardanistes de les Comarques Meridionals. 
 
La sardana és l’expressió popular que representa la identitat catalana, però 
curiosament aquesta no està reconeguda a l’Estatut com a dansa oficial, 
com poden estar reconeguts altres símbols de la nostra terra; i segur que 
caldria afegir-hi “La Santa Espina” com a cant patriòtic.  
 
No s’ha oblidar la riquesa d’aquest país amb les danses tradicionals 
catalanes i pensen que el departament de cultura de l’Ajuntament ho podria 
promocionar més, a fi de donar a conèixer al visitant –com a vila turística 
que som- la riquesa cultural catalana. 
 
A la sardana tothom hi és benvingut, tothom pot entrar-hi, això, si, per 
l’esquerra de l’home. I tothom ha escoltat alguna vegada: “els catalans fins 
i tot ballant, compten”. 
 
Caldrà fer un esforç perquè alguns elements tradicionals de Catalunya no 
acabin desapareixent. La moció recull una realitat compartida per tots els 
catalans, ja que a nivell popular, està assumit que la sardana és la dansa 
que ens representa i que és un element de la nostra identitat i expressió 
viva i autòctona que forma part dels catalans. 
 
Novament, intervé la Sra. Batlle dient que és veritat que hi ha moltes 
entitats, però qui ho ha demanat és la Federació Sardanista de Catalunya, 
per això se la cita. Potser són uns 200 ajuntaments que han aprovat 
aquesta moció, per portar-la al Parlament. 
 
Vol agrair tots els comentaris dels partits polítics. Com ja s’ha dit, la 
sardana és una expressió popular que representa la identitat catalana, que 
no està reconeguda a l’Estatut com a dansa oficial, i es demana que 
s’afegeixi al seu art. 8 quan parla dels símbols catalans. 
 
La sardana va néixer a Girona i a l’ Empordà, i es va estendre ràpidament a 
la Selva. D’aquí venen les dues maneres de ballar, el selvatà o 
l’empordanès. Lloret ha tingut una implicació especial amb la sardana. Des 
de l’any 1922 a Lloret s’hi fan sardanes amb una programació continua, té 
més de 80 anys de sardanes a la Plaça de la Vila. 
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Contestant al Sr. Garcia, sap perfectament el problema d’avui en dia amb la 
sardana, veient la mitjana d’edat de la gent que la balla. Des de la Regidoria 
de Cultura i d’Educació s’han programar cursos de sardanes i altres danses 
tradicionals. 
 
A Lloret hi ha molta tradició sardanista, hi ha moltes persones –escriptors, 
etc.- involucrades en la sardana, així com el compositor Domènec Moner, 
que va composar moltes sardanes.. 
 
I parlant de la interculturalitat que hi ha a Lloret, precisament des de la 
secció de Benestar i Família s’organitza des del PLAC la Setmana 
Intercultural, on es ballen danses d’altres països. També des de l’Espai XXI 
al Casal de l’Obrera es fan espectacles de danses, i tenen molta acceptació. 
 
Dirigint-se al Sr. Garcia, diu que està molt clar que estem a Catalunya i que 
cal defensar la nostra dansa. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Austrich dient que es poden fer moltes 
aportacions, i vol recordar dues coses: el 2010 farà 50 anys que Lloret va 
ser la Ciutat Pubilla de la Sardana; i fins i tot en el 1992 les anelles 
olímpiques es van fer fent una sardana. Amb aquest petit detall ja es 
demostra quin era el sentit de Catalunya amb la sardana. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels presents, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Des de la Federació Sardanista de Catalunya, com a representant 
institucional del moviment associatiu que treballa per la promoció de 
la sardana, ens han sol.licitat que presentem a aprovació del Ple de la 
Corporació, una moció per demanar al Parlament, que la Sardana 
sigui declarada institucionalment com a Dansa Nacional de 
Catalunya.  
 
La sardana ha estat històricament, i continua sent-ho, un símbol 
d’identificació i afirmació d’uns valors culturals autòctons que es 
manifesten a través de l’activitat lúdica de milers de ciutadans i 
ciutadanes de totes les edats i condicions i és una de les poques 
manifestacions dansades de la nostra cultura popular que, d’una 
manera regular i quotidiana, és present a la majoria de pobles i 
ciutats de Catalunya. Tolerància, integració, pacifisme, ecologisme, 
germanor, solidaritat, formació integral del infant o adolescent, són 
valors que han estat elevats a la categoria de símbol pel mateix poble 
que ha popularitzat la sardana, configurant també la personalitat de 
la nació. 
 
Atès que la sardana, té un arrelament a la cultura catalana i és un 
element de representació i simbologia col.lectiva del poble català. 
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Atès que la sardana esdevé un símbol d’identificació i afirmació d’uns 
valors autòctons de Catalunya així com un símbol de patrimoni amb 
projecció de futur. Hem de tenir en compte també que des d’una 
perspectiva intergeneracional es poden extreure uns valors de 
defensa de la igualtat de drets home-dona i sense distinció de classe 
social i ètnia.  
 
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.- El Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar acorda demanar 
formalment al Parlament de Catalunya i als diputats que en formen 
part, que es declari la sardana com a “Dansa Nacional de Catalunya”.  
  
SEGON.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al Parlament de 
Catalunya, als portaveus de tots els grups parlamentaris presents 
actualment, i a la Federació Sardanista de Catalunya (Via Laietana 
15, 3er-4a - 08003 Barcelona).  

 
8. MOCIÓ PER LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL DRET DE DECIDIR A 
TENIR UN ESTAT PROPI DEL POBLE CATALÀ. 
 
Intervé el Sr. Eduard Coloma, i explica que en un món globalitzat com 
l’actual, Catalunya travessa una cruïlla històrica difícil i a la vegada decisiva.  
 
Explica que trenta anys després de la recuperació de les nostres pròpies 
institucions d'autogovern, aquest, per bé que limitat, ha suposat un 
important avenç en el benestar de la societat catalana, en l'aprofundiment i 
en la seva adaptació a les demandes socials, econòmiques i culturals que 
se’ns han plantejat durant aquests temps. 
 
Prossegueix el seu discurs explicant, que, amb tot, el manteniment i la 
contínua millora del nostre país com un model de societat avançada i 
moderna, competitiva i capdavantera en la transmissió de valors cívics i 
socials progressistes necessiten assolir nous objectius i requereixen nous 
instruments que no permeten l’actual marc constitucional espanyol. També, 
afirma,  és imprescindible una capacitat política que tampoc no està a la 
disposició de la classe política catalana a causa de la manca de sobirania 
amb què l’Estat Espanyol ha dotat a les autonomies. 
 
Exposa que els reptes per a la continuïtat d'una Catalunya moderna i 
pròspera en l’era de la globalització només podran ser superats si es 
desenvolupen polítiques ambicioses en el benestar social, en les 
infraestructures i els transports, en l’educació, en la recerca, en la societat 
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del coneixement, en l'economia, en la indústria i en tots els  àmbits que 
l’evolució futura demandi.  
  
Segueix parlant d’aquestes polítiques ambicioses i diu que no són factibles 
sense un marc polític i jurídic adequat. Explica que l’actual marc, amb 
serioses limitacions que les recents reformes estatutàries han posat al 
descobert, agreujat per l’històric i persistent espoli fiscal al qual estem 
sotmesos, no podrà resoldre el nou finançament i farà del tot impossible la 
realització d’aquestes polítiques ambicioses i les inversions necessàries que 
es requereixen per fer front als reptes de la globalització amb garanties 
d’èxit.  
 
El Sr. Coloma argumenta que tot això, juntament amb les constants i 
sistemàtiques retallades de les nostres competències d'autogovern i els 
reiterats atacs contra la nostra llengua i cultura, posen en perill la nostra 
mateixa supervivència com a nació; més si tenim en compte que a Europa o 
es disposa d' un Estat propi o no s'hi compta.  
 
Segueix explicant que, davant de tot això i en el context en què ens trobem 
ara, el conjunt de la classe política i els sectors socials del nostre país 
haurien de reflexionar molt seriosament sobre quin és el futur que ens 
espera si no posseïm un Estat propi. 
 
Considera que ha arribat el moment que els catalans i catalanes decidim el 
nostre futur i diu que és el moment d'apostar amb decisió per esdevenir una 
nació sobirana plenament reconeguda en el context internacional i poder 
desplegar totes les nostres capacitats col·lectives. 
 
Explica que el dret a decidir és un dret democràtic i cívic que cal que totes 
les institucions sorgides de la voluntat popular pregonin i defensin, més 
encara quan exercir aquest dret és la manera que avui disposem els 
catalans i les catalanes per encarar el nostre futur amb garanties de progrés 
i cohesió social. Prossegueix dient que aquest progrés i cohesió social 
necessaris estan íntimament lligats a una llibertat i capacitat més grans del 
país per decidir les pròpies polítiques. 
 
A continuació, posa de manifest que en els darrers mesos ha anat 
consolidant-se una iniciativa sorgida de la societat civil: Deu mil a 
Brussel·les per l'Autodeterminació de la nació catalana (Deumil.cat); 
l'objectiu de la qual és que milers de catalans i catalanes es manifestin el 
proper 7 de març pels carrers de Brussel·les -capital de les institucions 
europees- sota el crit de "Volem l'Estat propi!" en defensa i reclamant 
l'autodeterminació del nostre poble. 
 
Segueix explicant que Deu mil a Brussel·les per l'Autodeterminació de la 
nació catalana pretén aconseguir que l'autodeterminació del nostre poble 
figuri en l'agenda internacional, especialment l’europea, i que els partits 
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polítics nacionals es declarin compromesos amb aquest dret i a treballar per 
a garantir-ne l’exercici.  
 
Tot seguit exposa que la iniciativa de la marxa a Brussel·les és de caràcter 
transversal i està totalment oberta al ciutadà individual, com també a les 
associacions que conformen la nostra societat civil, especialment les 
plataformes que en els darrers temps han estat protagonistes de les 
mobilitzacions més grans en resposta a les agressions contra les nostres 
llibertats i que reclamen el dret a decidir. També es dirigeix als sectors 
professionals i agents socials, empresarials i sindicals que entenen que la 
defensa dels seus sectors i interessos va íntimament lligada a una major 
capacitat del país per decidir les pròpies polítiques. I, explica, sobretot, va 
dirigida al ciutadà català que, cansat que no se l’escolti, vol manifestar amb 
la seva pròpia veu a Europa, i al món, la nostra voluntat de ser una nació 
lliure. 
 
Fa palès que Deumil.cat no està sotmès a cap sigla política específica i vol 
treballar obertament, mantenint l'autonomia de les persones, organitzacions 
i plataformes que persegueixin el mateix objectiu: l'autodeterminació de la 
nació catalana. 
 
Explica que l'èxit de la iniciativa constituirà una oportunitat d'or per 
rellançar internacionalment el nostre dret a decidir. La marxa a Brussel·les 
servirà perquè el món, i Europa en particular, ens vegin als catalans i 
catalanes com una nació compromesa amb els valors cívics i democràtics. 
Constituirà una mostra de la nostra forma de ser, amb la presència i 
participació de la nostra cultura popular i una porta oberta als valors 
democràtics, cívics i solidaris que empeny la marxa a Brussel·les, mostrant 
la nostra inequívoca voluntat europeista des de fa generacions i la nostra 
determinació de participar en la construcció de la unitat europea com a 
catalans. 
 
Un cop finalitza l’argumentació, diu que per tot això, el grup municipal 
d’ERC de Lloret de Mar proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 

1.- Adhesió del Ple de la Corporació Municipal als objectius de la 
manifestació ciutadana que recorrerà pels carrers de Brussel·les el 
proper 7 de març. Objectius que no són altres que aconseguir posar 
el dret de decidir a tenir un Estat propi del poble català en l'agenda 
internacional i en la centralitat del debat polític català, per tal que la 
nostra classe política es comprometi a treballar per a garantir el seu 
exercici. 
 
2.- Comprometre's aquest Ple de l'Ajuntament a fomentar dinàmiques 
que ajudin a fer conèixer internacionalment la reivindicació del dret 
de decidir a tenir un Estat propi català. Impulsant contactes 
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institucionals internacionals amb autoritats locals d'Europa i del món 
en general. 
 
3.- Comunicar aquests acords a l'organització de la manifestació 
ciutadana a Brussel·les Deumil.cat; al Consell Comarcal; a la 
Diputació provincial; al Parlament i Govern de Catalunya. Així com al 
Parlament i Comissió europees. 

 
A continuació, intervé el Sr. Garcia tot dient que des d’Iniciativa explica que 
s’està a favor de la llibertat dels pobles per decidir la seva 
autodeterminació. Ja van votar a favor a la moció presentada per 
l’autodeterminació de Kosovo, però per la informació que el seu grup 
municipal ha estat consultant en relació a la moció que avui es debat, no ho 
veuen clar i és per això que s’abstenen.  
 
Pren la paraula el Sr. Ontañón i explica que repetides vegades el seu grup 
ha manifestat el seu rebuig a la presentació al Ple de l’Ajuntament de 
propostes o mocions de caràcter merament polític com la qual s'està 
debatent en aquest moment doncs entenen que per a tractar de temes 
polítics hi ha altres meses com són les del Senat, Congrés i Parlaments 
Autònoms.  
 
Segueix exposant que el poble no els va triar per a parlar de política general 
sinó per a intentar solucionar els nombrosos problemes de la pròpia 
població. Explica que malgrat això, i contra la seva pròpia voluntat es veuen 
obligats a tractar d'un tema delicat i socialment conflictiu que haguessin 
desitjat que no s'hagués presentat en aquesta mesa. 
 
Es dirigeix al Sr. Coloma, dient-li que ell, en nom d’ERC,  com no podia ser 
d'altra manera, presenta una moció que titula “MOCIÓ PER A LA 
INTERNACIONALITZACIÓ DEL DRET A DECIDIR A TENIR UN ESTAT PROPI 
DEL POBLE CATALÀ”, un estat propi que, com és lògic, comportaria la 
segregació de Catalunya de la resta de l'Estat.  
 
Segueix dient que ho fa atorgant-se la representació de la Nació Catalana, 
com si tots o la majoria dels habitants de Catalunya desitgessin aconseguir 
l'AUTODETERMINACIÓ i amb això el dret a la INDEPENDÈNCIA i un ESTAT 
PROPI, oblidant o volent oblidar que amb tota seguretat i tal com s'ha 
demostrat en nombroses enquestes realitzades sobre el tema, més de la 
meitat dels habitants de Catalunya són contraris a l'autodeterminació i molt 
més a la secessió i independència, que amb aquest moviment s'està 
contribuint a crear en el nostre país un ambient de confrontació política i 
precisament en el moment més inoportú donada la greu situació econòmica 
mundial que estem submergits i la profunda preocupació de la societat en 
temes que l'afecten directament com són la seguretat, la precarietat laboral, 
l'accés a l'habitatge, la sanitat i seguretat social, etc., i tot això en 
l'avantsala d'un dels problemes més greus del nostre país en els últims 



28 

temps: 4 milions de desocupats (es dirigeix al Sr. Coloma dient-li que ell 
això no ho pot negar), que afecta igualment a Catalunya.  
 
Segueix argumentant, que si bé és cert que la globalització a la que el Sr. 
Coloma es refereix en la seva moció és un fet irreversible, també ho és el 
fet que vostès volen ignorar, que Catalunya és avui dia un país format 
també en gran part per persones procedents de diferents orígens, amb 
diferents ideologies i llengües, amb forts llaços fora de Catalunya, per als 
quals una situació política diferent podria ocasionar-los un difícil impacte 
vital que segurament donaria lloc a situacions conflictives difícils de superar.  
 
Explica que el fet que com a mínim el 50% dels catalans considerin com la 
seva llengua materna el castellà és una mica real, i diu que és necessari 
recordar-li al Sr. Coloma que el dret a l'autodeterminació no es troba inclós 
en cap dels 30 drets consagrats en la Declaració Universal de Drets Humans 
de 1948. És més, diu cap Estat recull en la seva Constitució o Llei suprema 
una proposta similar perquè qualsevol porció del seu territori pugui separar-
se per la seva voluntat de la nació que pertany, amb o sense referèndum. 
  
Recorda igualment que quan les Nacions Unides van recollir en la seva 
normativa el concepte de lliure “determinació” per als pobles, es referien 
sempre als processos de DESCOLONITZCIÓ, que com el Sr. Coloma bé sap, 
no és el cas de Catalunya. Per això la Resolució nº 1514/1960 de l'ONU, és 
molt clarificadora a l'afirmar que “tot intent dirigit a destruir parcial o 
totalment la unitat nacional d'un país, és incompatible amb les fins i 
principis de la Carta de les Nacions Unides.  
 
En qualsevol cas, li recorda que la nostra Constitució que es va aprovar en 
1978 en referèndum acceptat pel 94,2% dels espanyols i des de llavors s'ha 
votat en la composició del Parlament Nacional, dels Autonòmics i dels 
Ajuntaments, reconeix les nacionalitats històriques però no les confereix a 
elles ni als ciutadans que en elles viuen el dret a optar per la SECESSIÓ.  
 
El que els confereix és un dret a l'autonomia, però com ja va assenyalar en 
1981 el Tribunal Constitucional “autonomia no és sobirania” i “en cap cas el 
principi d'autonomia pot oposar-se al d'unitat”. Segueix explicant que per a 
tenir el dret a la secessió es necessita ser sobirà i està clar que l'exercici de 
dret de secessió s'oposa al principi d'unitat reconegut en la Constitució. 
 
A continuació argumenta que, tot i acceptar el  dret a la llibertat d'expressió 
i de manifestació per mitjans pacífics encara que sigui amb finalitats 
polítiques, com podria ser el projecte DEUMIL.Cat. no li poden acceptar de 
cap manera molts dels raonaments que el Sr. Coloma utilitza en la seva 
moció per a justificar tenir un ESTAT PROPI com únic mitjà d'aconseguir 
portar a terme polítiques ambicioses en benestar social, infraestructures, 
educació, economia, indústria, etc. que segons el Sr. Coloma no són 
factibles fins que es resolgui el nou finançament, ni quan al·lega constants i 
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sistemàtiques retallades de competències d'autogovern, expoli fiscal i 
reiterats atacs a la cultura i llengua catalans, etc. 
 
Segueix dient que el problema de comptar amb un millor finançament no és 
un problema que preocupi a la societat catalana, com ho demostra l'última 
enquesta del Centri d’Estudis d’Opinió, que demostra que només el 2’3% de 
la nostra societat creuen que el problema del finançament sigui una 
prioritat, i centren la seva preocupació en altres temes més reals com són 
l'habitatge, l'atur, la seguretat, la sanitat, etc. Explica que els ciutadans del 
carrer s'estrenyen avui dia el cinturó davant la greu situació econòmica que 
travessem i possiblement es despreocupen del problema de finançament 
perquè veuen amb desconfiança com el govern de Catalunya dóna mostres 
de gastar-se alegrement els diners en temes de poca utilitat per a plantar 
cara als difícils temps que correm. 
 
A continuació procedeix a citar el que considera dades molt clarificadores 
dient que el pressupost de la Generalitat de Catalunya ha augmentat des del 
2006 i en només tres anys, en un 40% essent actualment de 36.985 milions 
d'euros (més de sis bilions de les antigues pessetes, sens dubte una 
quantitat molt respectable), però en comptes de dedicar-lo a temes socials i 
millora d'infraestructures, ha augmentat el nombre de funcionaris i personal 
contractat, infinitat d'assessors inclosos, (segons el diari El Pais) en 55.000 
persones en poc més de 3 anys (s'ha passat de 165.033 el 2006 a 219.400 
el 2009) i les remuneracions han augmentat encara més, han passat de 
6.670 milions d'euros en el 2006 a 9.474 milions en el 2009, essent ara més 
d'una quarta part del pressupost de la Generalitat el que es dedica a 
personal, funcionaris i assessors. 
 
I segueix exposant que podria citar una llarga llista de despeses fetes 
alegrement, airejats tots pels mitjans d'informació, i com si estiguéssim en 
període de bonança econòmica, com són 166 milions d'euros en informes i 
estudis tècnics d'empreses externes; 62 milions en publicitat i campanyes 
institucionals; més de 300 milions d'euros en TV3; les dubtoses i poc 
explicades partides de les ambaixades de Catalunya en l'estranger; partides 
insòlites com 120.000 euros per a retolar els carrers de Perpinyà en català, 
luxosos cotxes per a transport privat d'alts càrrecs de la Generalitat; 
considerables quantitats dedicades a mantenir casals catalans en altres 
ciutats fora de Catalunya i en l'estranger.  
 
Diu que si bé algú podria dir que són insignificants, demostren simplement 
l'alegria de la despesa impròpia de l'època i que provoquen la desconfiança 
dels ciutadans en els seus representants polítics. I amb aquesta alegria de 
despesa és lògic que hagi necessitat de mantenir que no es poden portar a 
terme ambicioses polítiques de millores a Catalunya. Es dirigeix al Sr. 
Coloma dient-li que els  reiterats atacs a la cultura i llengua catalanes són 
pura demagògia i que el tema de l'expoli fiscal és un tema reiteratiu però 
difícil d'acceptar.  
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Finalment explica, que tot això es resumeix en una reiterada actitud de 
victimisme polític que amaga una més que demostrada incapacitat de gestió 
i de govern, denunciada fins a la sacietat pels diferents partits catalans que 
no formen part del Govern de Madrid.  
 
Es dirigeix al Sr. Coloma dient-li que no pot ser que existeixin tants greuges 
junts i que Catalunya mantingui amb els seus vots el Govern de la Nació.   
 
Explica que algú no està complint amb el seu deure i a més està enganyant 
a qui els va triar per a defensar els interessos del seu país. Considera que si 
tan greu és la situació i tants són els greuges del Govern d'Espanya cap a 
Catalunya, haurien de trencar vostès (dirigint-se al Sr. Coloma) d'una 
vegada a Catalunya el pacte amb aquells que toleren tants greuges i que 
mantenen el govern que els agravia i haurien de complir amb els seus 
votants, però no els enganyar-los. Finalment li diu al Sr. Coloma que  no 
amaguin les seves intencions demanant solament el dret a aquesta bonica 
paraula que és l'AUTODETERMINACIÓ i dient a més que el projecte 
DEUMIL.CAT no està sotmès a sigla política específica quan vostè ho fa en 
nom del seu partit i quan clarament persegueixen simplement la SECESSIÓ 
I INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, enganyant amb això a aquelles 
persones, organitzacions i institucions que persegueixen simplement el dret 
a la llibertat d'expressió i manifestació.  
 
Intervé el Sr. Austrich dient que vol deixar clares tres coses, per començar 
diu que s’ha de tornar a aclarir el que és de competència municipal i el que 
no. Aquesta és una iniciativa sorgida de la societat civil i la idea era que no 
fos polititzada. 
 
Creu que el ciutadà de Lloret, en aquests moments difícils de l’economia, el 
que vol sentir és que l’administració municipal inverteix en els pressupostos 
per dur a terme millores urbanes, i socials. Que el FEIL implicarà millores 
per Lloret, i l’Ajuntament farà el que calqui perquè les empreses i els aturats 
de Lloret tornin a tenir feina. Que la Generalitat Socialista farà un Centre 
Escolar a Fenals i que temes com aquests són els que realment preocupen a 
la gent de Lloret. 
 
Quan es planteja aquesta qüestió, hi ha moltes opinions diverses, tots els 
partits tenen opinions pròpies al respecte i no per això uns són més o 
menys catalans.  
 
Creu que a algun partir polític se li ha anat “l’olla” i explica que Catalunya és 
cert que ha estat perseguida, ha estat oprimida, i que si vol ser un país 
lliure s’ha de fer d’altra manera, a través d’un referèndum popular on 
Catalunya decideixi si vol o no ser independent. 
 
A continuació, intervé el Sr. Alcalde i explica que aquesta Moció és una mica 
oportunista, donada la proximitat amb les eleccions europees del mes de 
juny, però tradueix també un sentiment de la gent que viu a Catalunya 
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Explica que dins un Estat democràtic hem de donar pas a que la gent es 
pugui posicionar i expressar el seu dret a decidir, i en aquest sentit, diu que 
el seu grup ho recolza. 
 
Per altra banda, recollint les paraules del Sr. Austrich, explica que en els 
darrers anys hi ha hagut un desequilibri molt gran en les balances fiscals i 
que ha arribat el moment de que això es reguli. Aquesta regulació s’ha fet 
amb l’aprovació del nou Estatut al qual encara no se li ha donat compliment. 
 
Prossegueix la seva intervenció fent una comparativa amb el que succeeix a 
la Unió Europea, i explica que a Europa no passa, es recolza durant un 
temps als països més pobres i un cop ja han arribat a aquest nivell, els 
recursos es destinen a altres països que ho necessitin. Es dirigeix al Sr. 
Ontañón dient que ara a Catalunya és mes car viure, la qualitat de vida és 
pitjor que a altres zones d’Espanya.  
 
A continuació explica que per al seu grup, el dret democràtic a decidir i el 
dret a manifestar-se, és un dret que tothom ha de tenir i que no es pot 
aturar. Si la societat civil vol decidir què vol ser, no hi ha d’haver cap perill. 
I explica que s’haurà d’estar al que digui la majoria.  
 
Dient que ara la prioritat dels catalans és arribar a final de mes, des del  
grup municipal de CIU, troba que s’ha de votar a favor,  tot i que demana 
unes petites modificacions al Sr. Coloma, manifesta que està amb el dret a 
decidir i manifestar-se però d’altra banda diu que en el seu partit hi ha gent 
amb caire més i menys independendista, i per tant, han de matisar el text 
de la moció presentat per ERC. 
 
Demana al Sr. Coloma, en relació a la Moció, que el redactat sigui el 
següent per tal de poder votar-hi a favor: 
 
1.- En relació al primer punt, canviar el redactat en el següent sentit: 
“Adhesió del Ple de la Corporació municipal als objectius de la societat civil, 
objectius que no són altres que aconseguir el DRET A DECIDIR”, i traient la 
referència a tenir un Estat propi Català. 
 
Demanen retallar també la referència al recolzament de la manifestació 
doncs es el lema de la manifestació és demanar un Estat propi. 
 
Donat que hi ha gent dins el partir polític al qual pertany que entén que hi 
ha altres maneres de tenir autogovern i de poder funcionar com a Nació, es 
demana es tregui la referència a l’Estat propi. 
 
En el segon punt, manté el compromís d’aquest Ple de l'Ajuntament a 
fomentar dinàmiques que ajudin a fer conèixer internacionalment la 
reivindicació del dret de decidir, i demana tregui novament la part que fa 
referència a tenir un Estat propi català. 
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Li passa la paraula al Sr. Coloma que diu que en la Comissió informativa ja 
es va intentar consensuar aquesta moció. Que aquesta moció no és una 
moció pròpiament d’ERC sinó que és una iniciativa de la societat civil, 
promoguda també a través també del facebook.  
 
Argumenta que es podria treure la referència a l’Estat propi però que si a 
més es treu la referència  adherir-se a la manifestació del 7 de març 
aquesta seria una altra moció ben diferent. 
 
Es dirigeix al Sr. Ontañon, dient que no vol entrar en el seu discurs doncs 
ambdós partits als que pertanyen tenen ideologies totalment oposades. 
  
També diu que ERC dóna suport a aquesta plataforma del DEUMIL.cat, i la 
moció la deixaria com està només traient la referència a l’Estat propi. 
 
Finalment acaba dient que és independentista, i vol un Estat propi. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Teixidor dient que, en primer lloc vol 
mostrar el màxim respecte a totes les ideologies, però hi ha hagut molt 
indefinició en relació a aquesta moció i al darrera, al cap i a la fi, hi ha un 
partit polític, i per tant, en aquesta moció, s’abstindran. 
 
Intervé el Sr. Garcia i exposa que el Sr. Ontañón ha fet un al·legat de 
Nacionalisme Espanyol, dient que la Generalitat es gasta molts diners en 
funcionaris, i explica que és normal que es gasti més diners, doncs cada cop 
hi ha més mestres, més mossos d’esquadra etc., i expressa la seva sorpresa 
davant el discurs que considera ranci del Sr. Ontañón. 
 
En quan aquesta Plataforma DEUMIL.cat, si es una plataforma cívica, 
afirma,  no s’acaba de creure que siguin totalment independents doncs al 
davant hi ha persones com el Sr. Àngel Colom, per tant, en relació a 
aquesta qüestió, s’abstindrà.  
 
Intervé el Sr. Ontañón que comença dient que la pròpia Constitució no 
permet l’autodeterminació. El que seria correcte seria demanar una reforma 
de la Constitució, però, explica, això no ho fan perquè saben que no tindrien 
la majoria necessària. 
 
No estarà mai d’acord amb el Sr. Coloma doncs les seves postures són 
totalment antagòniques. Li recorda que a Bèlgica també hi ha un conflicte 
lingüístic i els carrers de Brussel·les estan rotulats en dos idiomes. Diu que 
s’hauria de prendre exemple i fer-ho també a Catalunya. 
 
Intervé la Sra. Parrilla explicant que en principi la seva postura era 
l’abstenció, i que si no s’aproven les modificacions s’abstindran. 
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Exposa que Catalunya no és independent perquè els ciutadans mai han 
donat mai suport majoritari als partits que demanen la independència per 
Catalunya i el model que defensa el PSC és un catalanisme federal que no 
separa a la gent segons els seu grau de catalanitat.  
 
Segueix qüestionant-se si els partits que avui es troben reunits estan 
realment legitimats per fer aquesta moció, i si no és una qüestió que els 
sobrepassa. 
 
Per tant, diu, en aquest moment es pot parlar d’iniciatives municipals però 
pel que fa al punt d’aquesta moció, creuen que no els correspon pronunciar-
se i per tant, s’abstenen. 
 
Intervé el Sr. Alcalde explicant que serà en la propera Junta de Portaveus 
on es parlarà sobre la qüestió de si s’han de tractar o no temes 
supramunipals. 
 
Com a grup de CiU, li repeteix al Sr. Coloma que si es retirés la referència a 
l’Estat propi i a la manifestació a Brusel·les amb el crit “Volem l’Estat propi” 
es podria votar a favor però que tal i com està ara a moció,  donat que 
podria haver regidors de CiU que no estiguessin d’acord amb el Dret a 
l’Estat propi, malgrat haver dit en un principi estar d’acord, els membres del 
seu grup s’abstindran.  
 
Pren la paraula el Sr. Coloma i només afegeix que en el Ple d’avui també 
s’ha aprovat abans una moció supramunicipal i que ell no està legitimat per 
canviar una moció que és una acció de la societat civil. 
 
Sense més deliberació, amb 1 vot favorable del regidor del grup d’ERC, 2 
vots en contra dels regidors del grup PP, i 17 abstencions dels regidors 
presents de CIU, PSC-PM, GRILL i ICV-EUIA, el Ple de l’Ajuntament rebutja 
la proposta presentada, que és del tenor següent: 
 

En un món globalitzat com l’actual, Catalunya travessa una cruïlla 
històrica difícil i a la vegada decisiva. Trenta anys després de la 
recuperació de les nostres pròpies institucions d'autogovern, aquest, 
per bé que limitat, ha suposat un important avenç en el benestar de 
la societat catalana, en l'aprofundiment i en la seva adaptació a les 
demandes socials, econòmiques i culturals que se’ns han plantejat 
durant aquests temps. 
 
Amb tot, el manteniment i la contínua millora del nostre país com un 
model de societat avançada i moderna, competitiva i capdavantera en 
la transmissió de valors cívics i socials progressistes necessiten assolir 
nous objectius i requereixen nous instruments que no permeten 
l’actual marc constitucional espanyol. També és imprescindible una 
capacitat política que tampoc no està a la disposició de la classe 
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política catalana a causa de la manca de sobirania amb què l’Estat 
Espanyol ha dotat a les autonomies. 
 
Els reptes per a la continuïtat d'una Catalunya moderna i pròspera en 
l’era de la globalització només podran ser superats si es desenvolupen 
polítiques ambicioses en el benestar social, en les infraestructures i 
els transports, en l’educació, en la recerca, en la societat del 
coneixement, en l'economia, en la indústria i en tots els  àmbits que 
l’evolució futura demandi.  
  
Aquestes polítiques ambicioses no són factibles sense un marc polític i 
jurídic adequat. L’actual marc, amb serioses limitacions que les 
recents reformes estatutàries han posat al descobert, agreujat per 
l’històric i persistent espoli fiscal al qual estem sotmesos, no podrà 
resoldre el nou finançament i farà del tot impossible la realització 
d’aquestes polítiques ambicioses i les inversions necessàries que es 
requereixen per fer front als reptes de la globalització amb garanties 
d’èxit.  
 
Tot això, juntament amb les constants i sistemàtiques retallades de 
les nostres competències d'autogovern i els reiterats atacs contra la 
nostra llengua i cultura, posen en perill la nostra mateixa 
supervivència com a nació; més si tenim en compte que a Europa o 
es disposa d' un Estat propi o no s'hi compta.  
 
Davant de tot això i en el context en què ens trobem ara, el conjunt 
de la classe política i els sectors socials del nostre país hauríem de 
reflexionar molt seriosament sobre quin és el futur ens espera si no 
posseïm un Estat propi. 
 
Ha arribat el moment que els catalans i catalanes decidim el nostre 
futur. És el moment d'apostar amb decisió per esdevenir una nació 
sobirana plenament reconeguda en el context internacional i poder 
desplegar totes les nostres capacitats col·lectives. 
 
El dret a decidir és un dret democràtic i cívic que cal que totes les 
institucions sorgides de la voluntat popular pregonin i defensin. Més 
encara quan exercir aquest dret és la manera que avui disposem els 
catalans i les catalanes per encarar el nostre futur amb garanties de 
progrés i cohesió social. Progrés i cohesió social necessaris 
íntimament lligats a una llibertat i capacitat més grans del país per 
decidir les pròpies polítiques. 
 
En els darrers mesos ha anat consolidant-se una iniciativa sorgida de 
la societat civil: Deu mil a Brussel·les per l'Autodeterminació de la 
nació catalana (Deumil.cat); l'objectiu de la qual és que milers de 
catalans i catalanes es manifestin el proper 7 de març pels carrers de 
Brussel·les -capital de les institucions europees- sota el crit de "Volem 
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l'Estat propi!" en defensa i reclamant l'autodeterminació del nostre 
poble. 
 
Deu mil a Brussel·les per l'Autodeterminació de la nació catalana 
pretén aconseguir que l'autodeterminació del nostre poble figuri en 
l'agenda internacional, especialment l’europea, i que els partits 
polítics nacionals es declarin compromesos amb aquest dret i a 
treballar per a garantir-ne l’exercici.  
 
La iniciativa de la marxa a Brussel·les és de caràcter transversal i està 
totalment oberta al ciutadà individual, com també a les associacions 
que conformen la nostra societat civil, especialment les plataformes 
que en els darrers temps han estat protagonistes de les 
mobilitzacions més grans en resposta a les agressions contra les 
nostres llibertats i que reclamen el dret a decidir. També es dirigeix 
als sectors professionals i agents socials, empresarials i sindicals que 
entenen que la defensa dels seus sectors i interessos va íntimament 
lligada a una major capacitat del país per decidir les pròpies 
polítiques. I, sobretot, va dirigida al ciutadà català que, cansat que no 
se l’escolti, vol manifestar amb la seva pròpia veu a Europa, i al món, 
la nostra voluntat de ser una nació lliure. 
 
Deumil.cat no està sotmès a cap sigla política específica i vol treballar 
obertament, mantenint l'autonomia de les persones, organitzacions i 
plataformes que persegueixin el mateix objectiu: l'autodeterminació 
de la nació catalana. 
 
L'èxit de la iniciativa constituirà una oportunitat d'or per rellançar 
internacionalment el nostre dret a decidir. La marxa a Brussel·les 
servirà perquè el món, i Europa en particular, ens vegin als catalans i 
catalanes com una nació compromesa amb els valors cívics i 
democràtics. Constituirà una mostra de la nostra forma de ser, amb 
la presència i participació de la nostra cultura popular i una porta 
oberta als valors democràtics, cívics i solidaris que empeny la marxa 
a Brussel·les, mostrant la nostra inequívoca voluntat europeista des 
de fa generacions i la nostra determinació de participar en la 
construcció de la unitat europea com a catalans. 
 
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, rebutja el següent ACORD: 
 
1.- Adhesió del Ple de la Corporació Municipal als objectius de la 
manifestació ciutadana que recorrerà pels carrers de Brussel·les el 
proper 7 de març. Objectius que no són altres que aconseguir posar 
el dret de decidir a tenir un Estat propi del poble català en l'agenda 
internacional i en la centralitat del debat polític català, per tal que la 
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nostra classe política es comprometi a treballar per a garantir el seu 
exercici. 
 
2.- Comprometre's aquest Ple de l'Ajuntament a fomentar dinàmiques 
que ajudin a fer conèixer internacionalment la reivindicació del dret 
de decidir a tenir un Estat propi català. Impulsant contactes 
institucionals internacionals amb autoritats locals d'Europa i del món 
en general. 
 
3.- Comunicar aquests acords a l'organització de la manifestació 
ciutadana a Brussel·les Deumil.cat; al Consell Comarcal; a la 
Diputació provincial; al Parlament i Govern de Catalunya. Així com al 
Parlament i Comissió europees. 
 

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 de desembre: núm. 1488 de data 02/12/08 fins al núm. 1581 
de data 31/12/08. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de desembre: núm. 1219 de data 01/12/08 fins al núm. 1261 
de data 22/12/08. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
El Sr. Austrich, en representació del Grup Municipal de PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
 

“Donat que com sigui que ha desaparegut la placa amb el nom del 
carrer Illes Balears. 
Donat que actualment només queda el pal de suport a aquesta placa. 
Donat que tant serveis com usuaris tenen problemes per la manca de 
senyalització. 
El Grup Municipal del Partit Socialistes de Catalunya – Progrés 
Municipal formula el següent prec: 
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Demanar que aquesta placa sigui col.locada el mes aviat possible.” 
 
Atès que molts veïns els han fet notar un error en la placa del carrer 
Cienfuegos, doncs està escrit de manera separat, un cop consultat amb el 
cònsul de Cuba a Espanya, demanen que es retiri la placa i es rotuli 
correctament. 
 
Pren la paraula la Sra. De la Torre, en primer lloc vol agrair que els hagin 
posat de manifest aquestes deficiències de senyalització. En relació al carrer 
Illes Balears, diu que procediran a subsanar aquesta mancança de 
senyalització i en relació al carrer Cienfuegos, procediran a posar la nova 
placa amb el nom corregit. 
 
La Sra. Parrilla, en representació del Grup Municipal de PSC-PM, presenta la  
següent pregunta: 
 

“Donat que el mes de novembre, el grup de CIU al Congrés dels 
Diputats va presentar una sèrie d’esmenes als Pressupostos Generals 
de l’Estat. 
Donat que una de les esmenes presentades va ser la dotació de 
500.000 euros per al projecte “Passeig Marítim de Lloret de Mar”. 
Donat que des de CIU han fet conèixer que l’objectiu d’aquesta 
dotació era perquè s’iniciï les obres del projecte “Passeig Marítim de 
Lloret de Mar” durant l’any 2009. 
El Grup Municipal del Partit Socialistes de Catalunya – Progrés 
Municipal formula les següents preguntes: 
Per quina acció o projecte en concret es destina aquests 500.000 
euros? 
Tenen previst començar el projecte aquest que ens expliquin durant 
aquest 2009?.“ 
 

Respon el Sr. Alcalde, dirigint-se al grup municipal del PSC, dient que 
aquests diners són precisament pel Projecte del Passeig Marítim de Lloret de 
Mar que ja van començar vostès en el seu mandant. 
 
Respecte a la data d’inici de les obres, s’està a l’espera d’un Informe Jurídic 
de la Direcció General de Costes.   
 
Segueix dient que és cert que el grup de CIU va demanar incloure 
mitjançant esmena una partida de 500.000 euros pel projecte del Passeig, 
però que aquesta quantitat no té res a veure amb el pressupost global del 
projecte. Si finalment al 2009 només arribem a tenir 500.000 i sabem què 
podem fer amb aquests diners, això seria una petita part del què l’Estat 
hauria d’aportar a aquest projecte de la façana marítima. 
 
Prossegueix explicant el motiu d’aquest projecte que no és altre que 
dignificar el passeig marítim, la seva voluntat és que el passeig llueixi, que 
es retirin els cotxes, que hi hagi més tranquil·litat i menys soroll, millorar 
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l’enllumenat, el paviment, etc., però aquests diners només són una petita 
part per engegar aquest projecte. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les 
22’35 hores, de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


