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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 03/13 
Dia: 4 de març de 2013 
Sessió: ordinària 
Horari: de 18:00 a 22:50 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Romà Codina Maseras, Alcalde-President 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Ester Olivé Güell 
Jordi Martinez Puig 
Idoia de Saracibar Garriga 
Josep Valls Mendez 
Ignasi Riera Garriga 
Arseni Frigola Bosch 
Marc Fuertes Garcia 
Alejandro Romerales Salvador 
Juan Diez Mateo 
Victoria Antonia Freijedo Parra 
Fernando Manuel Barbero Sanchez 
Oscar Portela Justel 
Joan Bernat Pané 
Anna Pascual Batlle  
Enric Martinez Maiz 
Leonardo Fernandez Esquinas 
Fco. Javier Rodríguez Pacios 
Jordi  Orobitg Solé  
Josep Cortés Rovira 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari  general 
 
Excusa la seva inassistència, per causa justificada, la regidora Sra. Susana 
Yerro Heras. 
 
Abans d’iniciar l’ordre del dia, el Sr. Alcalde, en el seu nom i en el de tota la 
Corporació, dóna el condol a la Sergent de la Policia Local Carme Ramírez, 
per la mort del seu pare. 
 
1.- APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS (03/12/2012 i 
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14/01/2013). 
 
Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes de les sessions 
celebrades els dies 3 de desembre de 2012 i 14 de gener de 2013 les quals, 
trobades conformes, són aprovades per unanimitat dels reunits. 
 
2.- DESPATX ALCALDIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde, dient que aquest despatx no està finalitzat i 
que, per tant, es passarà en un proper Ple. 
 
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
GENERAL DE L’EXERCICI 2012. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola dient que 
es tracta de donar compte al Ple d’aquest ajuntament del decret d’alcaldia 
per el qual s’aprova la liquidació del pressupost general de l’exercici 2012. 
 
Tots els grups municipals disposen del document de la liquidació, essent 
aquest  el primer pas que portarà finalment a constituir el compte general. 
 
Les dades més remarcables que es desprenen de la liquidació del 
pressupost de l’any 2012 són: 
 
En quan a la liquidació del pressupost d’ingressos els drets reconeguts nets 
per operacions corrents (Cap. 1-5), són 52.494.220,65 euros, un 5,05 % 
superiors a l’any anterior. Aquest augment és atribuïble a que s’han 
acomplert amb escreix les previsions d’ingressos del capítol 1,(impost de 
bens immobles), del capítol 2 (impost de construccions) i del capítol 4 
(aportacions), per contra els ingressos del capítol 3 (taxes) i  del capítol 5  
no han arribat a les previsions inicials. 
 
A final d’exercici el pendent d’ingressar d’exercicis anteriors és de 
13.637.306,63 euros, fonamentalment, un 68 %,  correspon als anys 2011 i 
2010, i del total un 37,32 %, 5.089.371,26 euros correspon a aportacions 
d’administracions publiques  i quotes urbanístiques. 
 
En quan a la liquidació del pressupost de despeses, les obligacions 
reconegudes per operacions corrents (capítols 1-4), són de 43.963.114,87 
euros un 0.92% inferior al 2011. Es la primera vegada amb molts anys que 
es dóna aquesta disminució de la despesa. 
 
El romanent final de tresoreria es situa en 454.857,98 euros, tenint en 
compte una dotació per saldos de dubtós cobrament de 1.456.693,58 
euros, un 49 % superior al exercici anterior. L’estalvi net ascendeix a 
3.902.144,36 euros. 
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Pel que fa als indicadors econòmics més rellevants, podem dir que la 
càrrega financera es situa en un 12,98 % i el ràtio d’endeutament és del 
69,33 %. 
 
Finalitza la seva intervenció donant lectura al decret d’alcaldia. 
 
Sense més deliberació, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del 
següent Decret: 

 
“Aquesta Alcaldia-Presidència, complimentant les bases d’execució del 
pressupost (base 17), en relació a l’article 191.3 del RDL 2/2004 de 5 
de març Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es 
dona compte al Ple de la Corporació del Decret de data 13 de febrer 
d’enguany relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost general 
de l’any 2012, que és a tenor del següent: 
 
DECRET: 
 
A la Vila de Lloret de Mar, dotze de febrer de dos mil tretze en 
compliment del que estableix l’article 191.3 del RDL 2/2004 de 5 de 
març, Text Refós de la Llei  Reguladora d’Hisendes Locals. 
 
RESOLC: 
 
Aprovar la liquidació del PRESSUPOST GENERAL que integra el 
pressupost de la pròpia Corporació i de l’Organisme Autònom Serveis 
de Comunicació corresponents a l’exercici de 2012 formulada pels 
serveis de la intervenció municipal. 
 
Així ho mana i signa a Lloret de Mar l’alcalde, Sr. Romà Codina i 
Maseras i jo, el Secretari, Sr. Rafel Garcia Jiménez, en dono fe.” 

 
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA n. 252/2013, AIXÍ 
COM DEL CANVI DE PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CONVERGÈNCIA i UNIÓ. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé tot dient 
que el dia 7 de febrer de 2013, el regidor d’aquest Ajuntament Sr. Josep 
Valls i Méndez, va presentar un escrit a través del qual posava de manifest 
la seva voluntat de renunciar a les delegacions que li van ser conferides; a 
renunciar també a la seva condició de Tinent d’Alcalde; a renunciar al règim 
de dedicació parcial, finalment, a renunciar a la seva condició de portaveu 
del grup municipal de CIU d’aquest Ajuntament. 
 
Atesa la legislació vigent, en relació a les potestats de l’Alcalde per a 
nomenar i cessar els Tinents d’Alcalde, per a aprovar i deixar sense efectes 
delegacions genèriques i específiques a favor de regidors, i per nomenar els 
membres de la Junta de Govern Local, es resol deixar  sense efecte, a 
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petició pròpia, les delegacions que aquesta Alcaldia va aprovar a favor del 
regidor Sr. Josep Valls; cessar, a petició pròpia, al regidor Sr. Josep Valls i 
Méndez del seu càrrec de Primer Tinent d’Alcalde d’aquest Ajuntament; 
deixar sense efecte, a partir del dia 1 de març d’enguany,  la concessió a 
favor del  regidor Sr. Josep Valls i Méndez a poder desenvolupar el seu 
càrrec en règim de dedicació parcial, ; donar-se per assabentat de la 
renuncia del regidor Sr. Josep Valls i Méndez a la condició de portaveu del 
grup municipal de CIU, per la qual cosa l’Alcaldia assumirà les delegacions 
de control d’activitats econòmiques amb incidència ambiental, serveis 
públics (aigua, clavegueram, residus, enllumenat i cementiri), obres 
públiques, i urbanitzacions.  
 
El Sr. Jordi Orobitg tindrà la delegació en matèria d’autoritzacions i control 
d’ocupació de la via pública. 
 
Les tinences d’alcaldia queden de la següent manera:  

1r Tinent d’Alcalde: Sra. Ester Olivé i Güell. 
2n Tinent d’Alcalde: Sr. Ignasi Riera i Garriga. 
3r Tinent d’Alcalde: Sr. Jordi Orobitg i Solé. 
4t Tinent d’Alcalde: Sr. Jordi Martínez i Puig. 

 
El Sr. Valls seguirà formant part de la Junta de Govern Local. 
 
Aquesta resolució s’ha comunicat a la Tresoreria municipal i als serveis 
municipals afectats pels canvis en les regidories. Alhora, cal donar-ne 
compte al Ple de l’Ajuntament. 
 
Així mateix, la Sra. Ester Olivé passa a ser la portaveu del Grup Municipal 
de CIU, i el Sr. Ignasi Riera el portaveu suplent. 
 
Sense més deliberació, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del 
següent Decret: 

 
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia n. 252/2013 de data 
08/02/2013, que és del tenor següent: 
 
DECRET D’ALCALDIA 252/2013. 
 
REF. EXP.: DEIXAR SENSE EFECTE DELEGACIONS ALCALDIA. 
REF. DECRET: DA- 08/02/2013 -SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
Ahir, dia 7 de febrer de 2013, el regidor d’aquest Ajuntament Sr. 
Josep Valls i Méndez, va presentar un escrit en el registre general 
d’aquest Ajuntament, a través del qual posava de manifest la seva 
voluntat de renunciar a les delegacions que li van ser conferides 
mitjançant Decret d’Alcaldia número 986/2011 de 5 de juliol; a 
renunciar també a la seva condició de Tinent d’Alcalde; a renunciar 
així mateix a seguir desenvolupant el seu càrrec en règim de 
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dedicació parcial la qual va ser aprovada per Decret d’Alcaldia 
número 1065/2011, de 12 de juliol i, finalment, a renunciar a la seva 
condició de portaveu del grup municipal de CIU d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert a l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de règim Local, així com als articles 54 a 56 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a 
les potestats de l’Alcalde per a nomenar i cessar els Tinents d’Alcalde, 
per a aprovar i deixar sense efectes delegacions genèriques i 
específiques a favor de regidors, i per nomenar els membres de la 
Junta de Govern Local. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.  Deixar  sense efecte, a petició pròpia, les delegacions que 
aquesta Alcaldia va aprovar a favor del regidor Sr. Josep Valls i 
Méndez mitjançant Decret d’Alcaldia número 986/2011, de 5 de juliol.   
 
SEGON. Cessar, a petició pròpia, al regidor Sr. Josep Valls i Méndez 
del seu càrrec de Primer Tinent d’Alcalde d’aquest Ajuntament. 
 
TERCER. Deixar sense efecte, a partir del dia 1 de març d’enguany,  
la concessió a favor del  regidor Sr. Josep Valls i Méndez a poder 
desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació parcial, la qual va 
ser aprovada mitjançant Decret d’Alcaldia número 1065/2011, de 12 
de juliol.  
 
QUART. Donar-se per assabentat de la renuncia del regidor Sr. Josep 
Valls i Méndez a la condició de portaveu del grup municipal de CIU, i 
instar a l’esmentat grup municipal a que comuniqui el nom del 
regidor/a que dura a terme aquestes funcions. 
 
CINQUÈ. Aquesta Alcaldia assumirà, a partir d’avui, les següents 
delegacions especials per a comeses específiques que van ser 
efectuades a favor del regidor Sr. Josep Valls i Méndez a través del 
Decret d’Alcaldia número 986/2011, de 5 de juliol: 
 
- Control d’activitats econòmiques amb incidència ambiental. 
- Serveis públics (aigua, clavegueram, residus, enllumenat i 

cementiri). 
- Obres públiques. 
- Urbanitzacions. 
 
SISÈ.  Efectuar a favor del regidor Sr. Jordi Orobitg i Solé la delegació 
especial per a comeses específiques en matèria d’autoritzacions i 
control d’ocupació de la via pública. 
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SETÈ. Nomenar com a Tinents d’Alcalde, amb les funcions que els 
atribueix la legislació vigent, i per ordre que es cita, els següents 
regidors, membres de la Junta de Govern Local: 
 
1r Tinent d’Alcalde: Sra. Ester Olivé i Güell. 
2n Tinent d’Alcalde: Sr. Ignasi Riera i Garriga. 
3r Tinent d’Alcalde: Sr. Jordi Orobitg i Solé. 
4t Tinent d’Alcalde: Sr. Jordi Martínez i Puig. 
 
VUITÈ. Allò previst en els punts anteriors no afectarà la condició de 
membre de la Junta de Govern local del regidor Sr. Josep Valls i 
Méndez, de la qual en seguirà formant part.  
 
NOVÈ. Notificar aquesta resolució a la Tresoreria municipal pel seu 
coneixement i efectes escaients, així com als serveis municipals 
afectats pels canvis en les regidories. 
 
DESÈ. Donar compte d’aquesta resolució en el Ple de l’Ajuntament en 
la primera sessió ordinària que es celebri i que es publiqui al Butlletí 
oficial de la Província.” 

 
Així mateix, om a conseqüència de la renuncia del Sr. Josep Valls, al 
ser portaveu del Grup Municipal de CIU, es va sol.licitar al grup 
municipal de Convergència i Unió d’aquest Ajuntament perquè 
designessin un nou portaveu. En data 12/02/2013 es va presentar 
per registre d’entrada (E2013002250) escrit de CIU nomenant el nou 
portaveu i el seu suplent, en la forma que s’assenyala a continuació: 
 
CIU: 

 
Portaveu: Ester Olivé i Güell 
Suplent: Ignasi Riera i Garriga 
 

5.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL 
DE SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D’AIGUA DEL MUNICIPI DE 
LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez, 
tot dient que el marc normatiu regulador en matèria d’aigua ha 
experimentat canvis rellevants en els darrers anys arran de l’aparició de 
normativa nova, tant en l’àmbit comunitari europeu, com estatal i català; 
de la necessitat d’afrontar noves problemàtiques i de l’evolució tecnològica, 
que fan aconsellable procedir a posar al dia el Reglament vigent d’acord 
amb la potestat reglamentària que l’Ajuntament de Lloret de Mar té 
atribuïda. 
 
Davant la necessària protecció del medi ambient, així com els compromisos 
europeus assumits en matèria de canvi climàtic, també introduïm diferents 
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mesures per a un estalvi eficient de l’aigua, amb la finalitat de poder 
assegurar, a llarg termini, la quantitat i qualitat del subministrament d’aigua 
a la ciutadania: promovem l’estalvi i l’eficiència en l’ús de l’aigua amb 
l’aplicació de les millors tecnologies disponibles; fomentem i regulem la 
utilització de recursos hídrics alternatius per a aquells usos que no 
requereixin aigua de consum humà; identifiquem les mesures que, per a 
una gestió eficaç dels recursos hídrics, s’han d’incloure en els instruments 
de planejament urbanístic i, finalment, desenvolupem accions per a l’estalvi 
d’aigua en el reg de parcs i jardins públics i privats, assegurant que totes 
les zones verdes públiques disposin de sistemes eficients de reg i de 
vegetació amb reduïdes necessitats d’aigua. 
 
Aquest Reglament te 4 títols: el Títol Primer, són unes Disposicions 
Generals; el Títol Segon, fa referència al servei de subministrament d’aigua 
potable o de consum humà; el Títol Tercer, es refereix al servei de 
subministrament d’aigua regenerada o no apta per al consum humà; i el 
Títol Quart, parla de les mesures per a l’estalvi i l’eficiència en el consum 
d’aigua. 
 
Notes importants del Títol Primer en són els conceptes i definicions per tal 
que no hi hagi dubte de que es cada cosa, els elements materials del servei, 
la conservació i reparació dels elements materials, la ampliació de la xarxa 
en sòl urbà consolidat i en sòl urbanitzable i sòl urbà no consolidat. I també 
els drets i deures de l’entitat subministradora i dels abonats i les 
prohibicions específiques. 
 
En el Títol Segon es parla del contracte, la pòlissa d’abonament, el canvi de 
titularitat, les tarifes i fiances, el tipus de subministrament. 
 
Important també és la lectura i la definició dels subministraments crítics, 
com són els centres d’assistència sanitària publica o privada i aquells que 
l’administració defineixi en matèria de seguretat, sanitat i protecció civil. 
 
Es defineix també el manteniment i inspecció de les instal·lacions interiors, 
les instal·lacions privades contra incendis, i tot el que fa referència als 
comptadors, instal·lació, ubicació, verificació i conservació, retirada, 
reparacions, consums i la facturació. 
 
Finalment en aquest títol es parla de la utilització fraudulenta del servei, la 
suspensió del subministrament, el procediment de suspensió del 
subministrament, on s’indica els passos a seguir, per part de 
l’administració, l’empresa subministradora i l’abonat, per tal d’aconseguir 
arribar a bon port.  
 
En el Títol Tercer parlem d’aigua no apta per al consum humà, dels usos 
que ha de tenir, ja siguin per a la neteja de la via publica, el reg de parcs i 
jardins i usos industrials entre d’altres. Val a dir que actualment només 
existeixen usos municipals (jardins de Santa Clotilde i alguns parterres de 
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Fenals) i que ens avancem una mica a la futura implantació de la utilització 
d’aquesta aigua. 
 
Es parla de la titularitat del servei, de la implantació del mateix, de temes 
de contractació, de les instal·lacions, del sistema de subministrament, 
conduccions, instal·lació interior o privada, la posada en càrrega i la 
connexió d’ús. 
 
Finalment, en el Títol Quart es destaquen les mesures per a l’estalvi i 
l’eficiència en el consum d’aigua, el seu àmbit d’aplicació, ja sigui 
edificacions, zones verdes, fonts i instal·lacions públiques, piscines o 
instal·lacions industrials i els usos afectats, siguin residencial, serveis, 
dotacional, terciari (hoteler, comercial, oficina, recreatiu), industrial, 
agrícola o qualsevol altre instal·lació destinada al consum d’aigua. 
 
Es defineixen també les diferents mesures existents per a l’estalvi d’aigua i 
la normativa urbanística de seguretat, protecció, manteniment, conservació 
i inspecció. 
 
Per tant, presenten en aquest Plenari aprovar inicialment la modificació del 
Reglament del Servei Municipal de Subministrament Domiciliari d’Aigua de 
Lloret de Mar; sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 
trenta dies amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la 
província, Diari Oficial de la Generalitat, diari d’àmbit gironí i Tauler 
d'Anuncis de la Corporació; en el supòsit que no es presentin al·legacions o 
reclamacions, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament, d’acord amb 
allò que disposa l’art. 178.1.c) 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. 
 
Intervé el Sr. Enric Martínez dient que han presentat una esmena, que és 
del tenor següent: 
 

Article 45 allà on diu: 
“El servei d’aigües podrà exigir la instal·lació a càrrec de l’abonat o 
peticionari de comptador-mesurador que, sense restringir el pas 
d’aigua, permeti controlar els possibles usos fraudulents de la 
instal·lació.” 
 
Substituir per: 
“El servei d’aigües exigirà la instal·lació a càrrec de l’abonat o 
peticionari de comptador-mesurador que, sense restringir el pas 
d’aigua, permeti controlar els possibles usos fraudulents de la 
instal·lació. 
Així mateix s’exigirà a totes aquelles instal·lacions prèvies al present 
reclamen que s’adeqüin al mateix, amb una moratòria màxima de dos 
anys.” 
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Seguidament, pren la paraula la Sra. Pascual dient que, primer de tot, li 
agradaria demanar que els expedients i les informacions que van a ple es  
facin arribar en .pdf a tots els grups en el moment de la convocatòria 
d’informatives, a fi i efecte d’evitar que una sola còpia de cada expedient 
estigui a disposició dels 6 grups, amb els conflictes per treballar que això 
suposa, i a fi també d’evitar haver de fer-nos fotocòpies en el mateix sentit.  
 
Dit això, expressar la dificultat d’haver de preparar aquest plenari en tan 
sols una setmana, amb 5 expedients d’urbanisme i altres informes 
d’hisenda de similar conflictivitat. Entenem que si haguéssim convocat un 
plenari ordinari quan tocava, la feina no s’hagués deixat de banda durant 3 
mesos, i ara la tenim a sobre la taula sense temps material per treballar-la 
com cal. 
 
Entenem que aquest és un reglament que com a tal regula la prestació del 
servei públic d’abastament d’aigua. 
 
Al grup municipal socialista ens hauria agradat tenir més temps per poder 
llegir amb deteniment el reglament que ens ocupa. Demanaríem al Sr. 
Alcalde, que prevista l’aprovació de nous reglaments ens els faci arribar 
amb més temps, fins i tot abans de les informatives. 
 
Si per aprovar els pressupostos es va fer l’esforç per fer-los arribar la 
informació amb temps, demanen la mateixa transparència i celeritat en els 
altres temes que els ocupen en aquest hemicicle, a fi i efecte de poder-los 
treballar com cal i com la ciutadania els demana. 
 
Demanen que se’ls faci arribar la informació quan estigui a punt, i no a una 
setmana del Ple.  
 
Com és comprensible, el grup municipal socialista s’abstindrà en aquesta 
votació, a fi i efecte de poder estudiar amb temps el reglament i, en 
qualsevol cas, poder-ne presentar al·legacions. 
 
Degut a la importància del reglament, volen demanar que aquest punt 
quedi sobre la taula per tal de treballar-lo com cal i poder aprovar-lo. 
 
A continuació, intervé el Sr. Fuertes dient que les aigües a Lloret estan molt 
enterbolides, molt brutes. Com que no s’ha pogut expressar la seva opinió 
en el punt anterior perquè es tractava de donar compte, voldria explicar que 
els lloretencs haurien de saber que un regidor com el Sr. Valls, imputat per 
prevaricació i suborn, assenyalat per diverses persones com qui els cobrava 
àmplies comissions a canvi de favors urbanístics, i després de 
presumptament quedar-se amb comissions de 60.000 € juntament amb el 
Sr. Crespo, d’obres dels vestuaris del camp de futbol, adjudicades a dit amb 
un procediment negociat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde recordant que es tracta d’un tema d’aigües. 
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Continua el Sr. Fuertes dient que consideren que no ha de continuar 
decidint la gestió dels diners dels lloretencs per tema d’aigües, ni decidint 
els temes d’aquest poble. 
 
Creuen que s’està faltant als ciutadans amb un greu insult. Per al seu grup 
el Sr. Valls ja és culpable i estan convençuts que la seva sentència serà 
culpatòria. 
 
Però els ciutadans han de saber que per està assegut en aquesta cadira i 
decidir amb temes sobre l’aigua, sense tenir cap regidoria ni cap delegació, 
el Sr. Valls cobra cada mes 1.720 €. I això no només és un insult cap a la 
ciutadania que paga els seus impostos, sinó també ho és cap al seu grup 
municipal. Posa un exemple, esperant que no s’ofengui, dient que la Sra. 
Saracibar, una persona que realment s’esforça en la seva feina, veuen 
vergonyós i com un greu insult que tingui un sou que no superi els 1.300 €. 
És injust. 
 
El Sr. Valls diu que el temps posarà a tothom al seu lloc, però ells creuen 
que on el posaran és a la presó.  
 
Cal esperar que arribi algun nou escàndol per prendre més mesures en 
aquest Plenari?. És lamentable estar en aquesta situació, i també lamenten 
que hi hagi altres grups que no hagin demanat la dimissió del Sr. Valls, 
sembla que hi hagi complicitat. 
 
Consideren que, com aquest tema de l’aigua, no pot ser que el mateix Sr. 
Valls en aquestes comissions fins i tot li falti el respecte a un altre regidor 
dient-li que és un fill de puta. Això no s’ha de permetre, com varen haver 
d’aguantar a les comissions informatives.  
 
O quan el Sr. Valls li diu que no li digui Pep sinó Sr. Valls, quan a ell 
despreciativament li diu Sr. Millor. No és digne d’estar en aquest plenari ni 
d’acompanyar-los a ells. 
 
Tornant al tema de l’aigua, dir que, juntament amb el Sr. Crespo, passaran 
a la història com la vergonya d’aquest Ajuntament i d’aquest poble. 
 
Reiteren la seva voluntat que el Sr. Valls dimiteixi i tornant a l’aigua diran el 
mateix que ha dit la Sra. Pascual, no hi ha possibilitat de mirar-se tots els 
documents, tot i que s’ho han revisat el cap de setmana entre tots. Per 
tant, demana –com la Sra. Pascual- que els passin els documents amb més 
antel.lació i en pdf. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Jordi Martínez dient que en relació a les esmenes 
del PPC, per ells no hi ha problema en acceptar-les. Ja estan d’acord en la 
redacció de l’article 45, en el sentit de dir: ”El Servei d’Aigües exigirà la 
instal·lació...”.  
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Pel que fa al segon paràgraf, proposen posar-ho com a Disposicions 
Transitòries, amb la següent redacció:  
 

“Tercera. Situacions d’obligada instal·lació de comptador – mesurador 
en les connexions de servei d’incendi. 
 
En el termini de dos anys, des de la data d’entrada en vigor d’aquest 
Reglament, els titulars d’establiments que disposin de connexió a la 
xarxa de distribució d’aigua amb la finalitat d’alimentar instal·lacions 
interiors contra incendis, hauran d’instal·lar, a càrrec de l’abonat, un 
comptador - mesurador que, sense restringir el pas d’aigua, permeti 
controlar els possibles usos fraudulents de la instal·lació.” 

 
Proposen aquesta redacció perquè en el reglament quedi identificat en cada 
lloc. 
 
Quant al que ha dit la Sra. Pascual, dient que no hi ha problema en passar 
aquests documents en pdf perquè tinguin temps de revisar-ho. Però sí que 
els demanaria que no ho traguessin del punt del dia perquè hi ha un període 
d’al.legacions d’un mes, i si volen es poden trobar en aquest termini per 
preparar les al.legacions que creguin convenients. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, i en primer lloc vol 
agrair al Sr. Jordi Martínez que hagi acceptat aquesta esmena i no tenen 
inconvenient en passar aquest redactat a la disposició transitòria tercera. 
 
Finalment, pren la paraula el Sr. Alcalde, dient a la Sra. Pascual que el fet 
de retardar l’aprovació del reglament i de passar els documents que siguin 
extensos en pdf, no hi ha problema en intentar que disposin de la 
documentació abans. I més quan properament caldrà tractar temes com la 
gestió de la piscina, que són documents extensos que caldrà estudiar i 
tractar-los tots plegats. 
 
En relació a tot el que ha dit el Sr. Fuertes, vol demanar al Sr. Secretari que 
consti absolutament tot en acta sobretot quan ha dit que ja és culpable. Ara 
s’està instruint un cas i pot ser que les coses canviïn i s’hagi de menjar tot 
el que ha dit. 
 
Sobre la Sra. Saracíbar, ella té una compatibilitat amb un sou parcial, cosa 
que es pot fer. 
 
Diu que ell no entrarà en el mateix llenguatge barruer que fa el Sr. Fuertes. 
Però abans d’entrar en el tema de l’aigua, vol dir-li que ell com a portaveu 
del grup municipal Millor també hauria de dimitir, perquè està imputat. 
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Pel que fa al tema de l’aigua, el reglament parla d’una actualització, i s’ha 
intentat fer un treball a fons de totes aquelles necessitats que hi ha a dia 
d’avui i que no estaven reglades.  
 
Sobretot en el tema de l’aigua regenerada, que no estava contemplada en 
aquest document, i cada vegada des del punt de vista mediambiental 
s’haurà d’utilitzar més. Actualment ja es fa servir per regar molts jardins de 
Lloret o per netejar carrers.  
 
Fins i tot, quan l’ACA faci el seu reglament que permeti l’ús a particulars 
d’aquesta aigua, es podrà utilitzar per jardins d’hotels o bombers. 
 
Anys enrere aquesta aigua era de mala qualitat i sanitàriament no se’n 
podia fer ús perquè no es podia polvoritzar, però avui en dia es pot utilitzar 
perfectament, i això s’ha recollit en aquest reglament per tenir aquest tema 
actualitzat. 
 
Sense més deliberació, se sotmet a votació l’esmena presentada pel grup 
municipal PPC, amb la puntualització de la disposició transitòria tercera que 
ha proposat el Sr. Jordi Martínez, que és aprovada per unanimitat dels 
reunits. 
 
Acte seguit, es passa a votació la proposta, amb la incorporació de l’esmena 
ja aprovada, que és aprovada per 12 vots a favor dels regidors de CIU, PPC, 
ICV-EUIA, ERC i NO ADSCRIT, i 8 abstencions dels regidors del MILLOR i de 
PSC-PM, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

FETS: 
 
Per part dels Serveis Tècnics Municipals, s’ha redactat la modificació 
del Reglament del Servei Municipal de Subministrament Domiciliari 
d’Aigua, promogut per aquest Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
S’apliquen a aquest expedient els arts. 52, 66 i 178 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i 
Seguretat Ciutadana, adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Servei 
Municipal de Subministrament Domiciliari d’Aigua de Lloret de Mar, 
d’iniciativa municipal. 
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Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 
trenta dies amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial 
de la província, Diari Oficial de la Generalitat, diari d’àmbit gironí i 
Tauler d'Anuncis de la Corporació. 
 
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions o 
reclamacions, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament, 
d’acord amb allò que disposa l’art. 178.1.c) 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. 

 

6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
EN L’ARTICLE 47 – SISTEMA HIDROGRÀFIC. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez 
dient que de tots és conegut que quan una persona compra una parcel·la, la 
compra amb tot el que està dins d’aquella parcel·la. Aquest fet fa que 
algunes persones hagin comprat parcel·les amb un torrent dins de la 
mateixa.  
 
Fins fa poc temps, en algunes urbanitzacions, la gent posava alguns tubs, 
drenatges, embornals, etc. Però realment, en base a que es feia aquella 
actuació? 
 
En el Pla General aprovat es dona una pinzellada i es diu que hi ha uns llocs 
potencialment perillosos i que caldrà un estudi hidràulic per tal de 
desenvolupar aquella zona perillosa o aquell PAU. 
 
Hi ha 2 grans grups pel que fa referència a les conques dels rius, les que 
tenen més de 50 Ha i les de menys de 50 Ha. 
 
Les de més de 50 Ha, no hi ha problema, ja que informa l’ACA i ja té uns 
càlculs predefinits. Les que fan referència al nostre poble són les de menys 
de 50 Ha de conca, on hi ha una variabilitat molt elevada. 
 
Per tant, era necessari, tal i com demana el POUM de fer un estudi hidràulic 
del nostre municipi per tal d’establir els criteris necessaris per a la 
estandardització dels principals paràmetres a utilitzar en futurs estudis 
hidrològics i hidràulics per tal que siguin el més coherents i homogenis 
possibles a tot el municipi. 
 
Aquest estudi va posar de relleu dues diferències, les conques de menys de 
10 Ha i les que estan entre 10 i 50 Ha. 
 
Pel que fa referència a les conques de menys de 10 Ha es posa de relleu 
que s’han de tractar amb criteris de hidrologia urbana -com si estesin a dins 
la població- i és aquí on l’ajuntament té la responsabilitat, sense haver de 
demanar informe a l’ACA. En aquestes conques però, no s’escaurà la 
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determinació de zones de protecció. Tot i això,  l’Ajuntament podrà justificar 
amb estudis i projectes les servituds necessàries per tal de garantir el 
correcte funcionament del drenatge urbà. 
 
Aquest estudi també fa referència a les conques de menys de 50 ha  i més 
de 10 Ha amb pendent longitudinal de l’eix de drenatge superior al 10%. 
Aquí es defineix la franja de protecció de sistema natural com la superfície 
ocupada pels terrenys sobre elevats menys de 3 m.  
 
Si aquesta franja dóna com a resultat situacions anòmales, incoherents o 
incompatibles, es considerarà vàlida la determinació de la zona de protecció 
del sistema hídric si es fa d’acord amb els mètodes establerts per a conques 
de superfície superior a 50 Ha. En cas de dubte es demanaria informe a 
l’ACA. 
 
Aquest estudi va ser enviat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
que de data 2 de juny de 2010 va acordar que no procedia emetre informe 
atès que la modificació proposada no comporta un increment de sostre 
edificable. 
 
A sol·licitud d’aquest Ajuntament, l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre 
informe favorable pel que fa a les conques de menys de 10 Ha, o sigui, que 
fos l’ajuntament qui en tingui la responsabilitat, i també varen acceptar que 
qualsevol dubte o aclariment se’ls consultés a ells. 
 
Els Serveis Tècnics Municipals han redactat aquest art. 47 tenint en compte 
les prescripcions de l’ACA i de la Comissió Provincial d’Urbanisme. 
 
Per tant, avui es proposa al Ple aprovar inicialment el projecte de 
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
Lloret de Mar en l’art. 47 – Sistema Hidrogràfic, redactat pels Serveis 
Tècnics Municipals; que 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; i sol·licitar informe a l’Agència Catalana 
de l’Aigua en els termes previstos de l’art. 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel qual 
s'aprovà el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
Intervé el Sr. Enric Martínez dient que volen deixar palesa la nostra mes 
enèrgica i formal queixa al equip de govern, donat que no és de rebut que 
nomes disposem de 3 dies i mig per poder consultar els mes de 300 folis 
que contenen els expedients de les modificacions del POUM, amb la 
responsabilitat que això suposa i la repercussió que pot tenir directament en 
la ciutadania.  
 
Entenem que aquesta documentació es podria lliurar als diferents grups, 
finalitzada al Junta de Govern el dilluns –com ha dit el PSC- i un cop decidits 
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quins temes es proposaran al plenari, gaudint  tots així d’una setmana com 
a mínim per estudiar els expedients, així com lliurar-la en suport informàtic 
facilitant la tasca de tots els grups, com es va fer el proppassat divendres, 
tot i això tenint nomes el cap de setmana per estudiar tota la documentació, 
la qual s’han hagut de repartir entre diferents companys. 
 
Pensem que 3 dies per consultar tota aquesta documentació en un sol 
exemplar a repartir per part dels 5 grups restats a l’oposició en el 
consistori, es del tot insuficient donada la gran quantitat de documentació a 
consultar i denota una total falta de transparència i voluntat d’assolir acords 
amb la resta de formacions aquí representades. 
 
Seguidament, intervé la Sra. Pascual dient que avui es trobem amb 5 punts 
al plenari de modificació del POUM. Un POUM que ens va costar molts 
diners, que va reordenar el municipi i que des del grup socialista vam 
criticar molt en el seu moment, perquè es tracta d’un pla general que 
sembla de dubtós interès públic i que com hem vist en convenis prou 
coneguts aquests dies, com el de la plaça de braus i Can Juncadella, 
clarament beneficiaven els interessos particulars. 
 
Un POUM que es va encarregar a un arquitecte d’escassa credibilitat i de la 
que avui amb les notícies que surten als mitjans de comunicació, ja dubtem 
si la seva tria no es va fer ja a mida per defensar uns interessos particulars 
i concrets.  
 
I és que recordem que el mateix redactor del POUM que va permetre la 
requalificació del pla parcial de Sant Quirze amb un espai de zona comercial 
i vivendes, uns anys abans va fer un informe defensant la preservació del 
mateix espai per motius de conservació de flora autòctona per guanyar-se 
la mà de l’associació ciutadana SOS LLORET que defensava aferrissadament 
la cura de l’espai.  
 
No només fa primer un informe per preservar l’espai per fer quedar bé el 
govern de CIU, sinó que després de fer aquest informe CIU li encarrega la 
redacció del POUM i requalifica aquell espai que s’havia de preservar segons 
el seu propi informe, com un espai comercial i de vivendes. 
 
I no només això sinó que després de redactar el POUM i requalificar aquesta 
zona, ell mateix fa el Pla Parcial de Sant Quirze de Titularitat Privada per 
construir en aquest espai.  
 
Ens sembla que potser el que redacta el Pla General d’un municipi hauria de 
passar uns quants anys sense poder fer cap pla parcial al respecte, perquè 
si més no i sent bones persones, la qüestió ens olora bastant malament. Un 
pla parcial que li encarrega l’empresa Nova Lloret que com tothom sap 
figura en el Cas Palau amb un finançament a CIU de 100.000 euros. 
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La pregunta ara que tenim sobre la taula en aquest punt concret és: la 
modificació del POUM de l’article 47 del sistema hidrogràfic és un informe 
signat per una altra persona. L’ha pagat el redactor del POUM amb els 
diners destinats al pla general?. L’hem hagut de pagar nosaltres de manera 
extra?. 
 
A continuació, intervé el Sr. Fuertes dient que abans d’entrar en el tema 
que ens ocupa, vol respondre a les paraules del Sr. Alcalde. 
 
Espera que el Sr. Jordi Martínez i la Sra. Idoia Saracibar no se sentin 
identificats, però per al grup del Millor, vostès ja són uns corruptes. 
 
Diu al Sr. Alcalde que la màfia no són els russos, sinó vostès. Són els 
vertaders mafiosos d’aquest Ajuntament. Han convertit aquest ajuntament 
–com bé diu la guàrdia civil- en una maquinària de corrupció. 
 
Permeti’m que li llegeixi textualment sobre el Cas Clotilde el que ha sortit 
aquest dissabte al Períodico de Catalunya: “El 18 de agosto, Josep Valls, 
llamó, Romà Codina, ambos hablaron sobre un conflicto sobre el horario de 
cierre de establecimientos de venta de comestibles y bebidas, estando 
inmerso en estos asuntos para que se cumplan las ordenanzas el miembro 
de la oposición municipal, Marc Fuertes, obligando éste último a que la 
policía local levantase un acta por incumplimiento del horario en la venta de 
bebidas alcohólicas en la tienda de la gasolinera regentada por la familia de 
Romá Codina. Ante este suceso el alcalde comentó literalmente: "Valiente 
hijo de puta", en referencia a Marc Fuertes. Y Valls añadió: "Es un 
desgraciado, un desgraciado". Agregando Codina en relación a Marc 
Fuertes: "Yo ya le dije a Xavier que se ha acabado la comedia. Tendríamos 
que hablar con Convergència, que le metan mano de una puta vez". 
 
Sr. Codina, sincerament, és vostè un gàngster i un mafiós. 
 
Interromp el Sr. Alcalde demanant una mica de respecte. 
 
Continua el Sr. Fuertes explicant el significat de les paraules gàngster i 
mafiós. 
 

- Gàngster: membre d’una banda organitzada de malfactors. 
Persona sense escrúpols disposada a tot per tal d’aconseguir els 
seus fins. 

- Màfia: que té com objectiu activitats econòmiques i polítiques en 
benefici propi, i que actua mitjançant extorsions, suborns, 
intimidacions i represàlies. 

 
Sr. Codina, què vol dir que Convergència em foti ma d’una puta vegada, 
que em fotin un jec d’hòsties, que enfonsin tots els meus negocis?. Si us 
plau, expliqui’m què vol dir això. 
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Casualment, pocs mesos després, ens hem trobat que jo he perdut 
concessions en la meva feina particular. 
 
M’han investigat 3 vegades per Método-3, formo part dels 169 casos 
“calens” de l’espionatge amb el núm. 61 de la llista que varen publicar. He 
rebut amenaces telefòniques durant mesos, tinc una diana marcada a la 
porta de casa meva, i rodes punxades. 
 
Però això no queda aquí. Vostès, i el poso a vostè com a màxim 
responsable Sr. Codina, han anat a buscar ex-parelles meves, ex-
treballadors meus, per intentar buscar qualsevol merda per desacreditar-
me. Això és el que han fet vostès, i a veure si te nassos en desmentir-ho. 
No m’estranyaria que sortís en alguna altra trucada. 
 
Però a més li portaré els testimonis que varen anar a buscar. Sr. Valls, 
miri’m bé. 
 
Com ja he dit, i no em cansaré de dir-ho en els dos anys que queden, són 
vostès uns corruptes, uns mafiosos i un gàngster. És vostè un gàngster, Sr. 
Codina. I no només li ha de quedar clar, sinó que ja li avanço que estic 
estudiant qualsevol possibilitat per denunciar-lo a vostè per conspiració per 
delinquir, assetjar, pressionar i espiar contra la meva persona. Això ja li 
avanço. 
 
En dos anys que portem de govern, Sr. Codina, ja li hem demostrat que a 
part de ser un dels alcaldes amb el millor sou de tot Catalunya, hem 
demostrat que vostè era el principal distribuïdor d’alcohol per portar a les 
nits lloretenques a partir de les 10 de la nit. Això l’assimila una miqueta 
amb l’Al Capone. 
 
Hem demostrat que s’ha saltat durant 7 anys els horaris de tancament 
nocturn que vostè –amb el seu grup- varen imposar. I ara la demostració 
de com conspiren per acabar amb un contrincant polític. Això ho feien els 
nazis, intentaven acabar amb el seu opositor polític a base d’acabar amb ell. 
 
El que ha de saber la ciutadania és que aquest poble no pot estar governat 
per un gàngster i per uns corruptes, per la qual cosa li demano la seva 
dimissió. Vostè no pot utilitzar la seva posició, el seu poder en 
l’administració i el seu poder en el grup de Convergència i Unió, per intentar 
atacar i destruir un contrincant polític o qualsevol ciutadà d’aquest poble. 
Vostè no ho pot fer això. 
 
Li demano si us plau, i no es preocupi que no entraré més en aquest tema, 
que plegui, li demano si us plau que dimiteixi, perquè si no venen dos anys 
que li estaré recordant. 
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El que vostè ha fet, sincerament, m’ha decepcionat Sr. Codina, hem tingut 
moltes discussions en aquest plenari, i mai m’hagués imaginat que vostè 
tingués la baixesa de fer el que ha fet. 
 
Ara ja sé qui és el culpable de totes les meves persecucions, des que jo 
estic com a soci en la terminal d’autobusos, estan putejant a la UTE de la 
terminal d’autobusos, ja ho pot apuntar. 
 
Sr. Secretari, ja ho pot agafar tot perquè li passaré textualment el que estic 
dient.  
 
En acabar-se el temps diu que seguirà al següent torn. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez recordant que en aquest 
punt cal parlar del tema d’aigua. 
 
Contesta al Sr. Enric Martínez que, com ja ha comentat la Sra. Pascual, 
prendran nota i intentaran que quan hi hagi temes extensos com aquest, 
poder lliurar la informació en pdf la documentació per poder-la estudiar. 
 
En relació a la pregunta de la Sra. Pascual, desconeix aquesta informació 
perquè ell no hi era quan es va aprovar el POUM. En tot cas, es compromet 
en buscar-la i facilitar-li aquestes dades. 
 
Intervé, seguidament, el Sr. Fuertes dient que divendres li va enviar un 
missatge al Sr. Alcalde –que tant vostè com jo tenim- demanant parlar amb 
vostè si estava a l’Ajuntament, i em va respondre que estava a Barcelona. 
Li vaig dir que quan tingués ocasió em truqués per si ens podíem veure. 
Vostè porta ignorant a aquest grup els dos anys que portem. 
 
Jo puc haver fet, durant aquests dos anys, públiques moltes de les seves   
irregularitats les quals, totes elles, han quedat demostrades, com el tema 
de l’aval del Blanca Aurora que ha sortit als diaris. 
 
Es cert que tinc 5 querelles de vostè, jo demà n’hi puc posar 7 i com a 
mínim, fins que no se sàpiga si el que li he dit és cert o no, vostè quedarà 
imputat. 
 
Aquí estem parlant de gent que està imputada per la Fiscalia Anticorrupció i 
per l’Audiència Nacional. Crec que això és una gran diferència. 
 
Però vostè durant aquests 2 anys ha menyspreat aquest grup i tots els seus 
components. En cap cas nosaltres mai hem utilitzat ni espies, ni detectius, 
ni hem anat a buscar les seves parelles o els seus familiars per intentar 
treure’ls merda de vostès. No ho hem fet mai. 
 
Esperava alguna disculpa per part de vostè, però veig que no té ni dignitat, 
amb aquesta cara que intenta fer de bona persona. 
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Miri, que vostè em digui fill de puta, és una cosa que puc entendre que en 
un moment de ràbia pugui dir aquestes paraules, potser tothom ho podem 
fer. Però que vostè maquini perquè Convergència de la Generalitat em fotin 
ma d’una puta vegada. 
 
Són mafiosos o què són vostès?. Vostè es considera honorable per poder 
dirigir aquest Ajuntament, realment s’ho creu?.  
 
És vergonyós Sr. Codina. Li suplico, li demano i li reitero, i així ho seguiré 
fent durant tot el temps, dimiteixi. 
 
Intervé, a continuació, el Sr. Valls dient que vol sortir del pas i treure del 
seu error a Sra. Pascual, amb tot el que ha dit del POUM. 
 
Li vol recordar que en la primavera de l’any 2003, encara CIU no estava al 
govern, es va fer una suspensió de llicències d’un pla parcial aprovat a Sant 
Quirze, que preveia 38 blocs d’apartaments i hi havia 900 vivendes. 
 
Aquest pla es va resoldre a través d’un conveni i es va passar de 900 
vivendes a 130, amb una gran dotació d’espais lliures i zones verdes. Va ser 
un bon pla parcial, amb una densitat baixíssima. Va ser una gran solució a 
un problema que tenien en un pla parcial aprovat. La Generalitat, llavors 
manada per vostès, ens va ajudar.  
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient al Sr. Fuertes que avui pretén 
treure’l de polleguera, però que no ho aconseguirà de cap de les maneres. 
 
Li ha dit tot el que se li pot dir amb una persona, amb mala educació, amb  
mals modos i males formes.  
 
Quan ell va dir que demana a CIU que intervingui, es refereix a demanar 
assessorament. Recordi que aquesta trucada que es va fer, no té rés a 
veure amb el Cas Clotilde, sinó que té a veure amb aquests pamflets que 
vostè ha anat repartint. I volíem saber que podíem fer nosaltres i varem 
demanar assessorament jurídic amb aquest tema. 
 
Quan ha dit que jo l’espio, i a les seves parelles i als seus negocis, a mi què 
m’importa el que faci vostè. Segurament això és el que fa vostè, però jo no 
en tinc cap necessitat. Recordi aquella dita que diu: “Que piensa el ladrón 
que todos son de su condición”. 
 
La meva feina és continuar treballant per a Lloret, i la quantitat de coses 
que ha dit aquí són per contestar-les d’una forma barroera i maleducada, 
però no ho faré, no soc com vostè. Jo vaig aprendre dels meus pares i dels 
meus tutors una mica d’educació, i amb vostè crec que es varen quedar 
curts en aquest tema. 
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Per tant, a partir d’aquí, vostè mateix amb les declaracions que vulgui fer. I 
en relació a la conversa que va ser gravada, jo tampoc tinc la certesa 
d’aquesta conversa, la vull contrastar, suposo que en tindré oportunitat. Va 
ser penjada en un mitjà de comunicació. No vull prendre més temps en 
històries particulars. 
 
Sense més deliberació, i per 9 vots a favor dels regidors de CIU, ERC i ICV-
EUIA, 9 vots en contra dels regidors del MILLOR, PPC, NO ADSCRIT, i 2 
abstencions del grup de PSC-PM, el Ple de l’Ajuntament rebutja el següent 
acord, donat que no s’ha aconseguit la majoria absoluta preceptiva de 11 
vots per a la seva aprovació: 
 

F E T S 
 
1.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 
2 de juny de 2010 va acordar 
 

“-1 Informar a l’Ajuntament de Lloret de Mar que no procedeix emetre 
informe als efectes del punt quart de l’article 94.1.c del text refós de la 
Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, sobre les raons d’interès 
públic que motiven la modificació del Pla d’ordenació urbanística 
municipal en relació amb els criteris hidrològics, promoguda per 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, atès que la modificació proposada no 
comporta un increment de sostre edificable, de la densitat de l’ús 
residencial o de la intensitat de l’ús industrial, ni tampoc la 
transformació dels usos previstos; per la qual cosa no li és d’aplicació 
l’esmentat article 50. 

(...)” 
 
2.- A sol·licitud d’aquest Ajuntament, en data 8 de juny de 2010, 
l’Agència Catalana de l’Aigua va emetre informe sobre el document 
“Criteris hidrològics per al desenvolupament del planejament derivat 
del POUM de Lloret de Mar” subscrit per l’enginyer de camins Lluís 
Gorgorió i Solà, en data 2009, amb les següents prescripcions 
particulars: 
 

“1. Es mantindran les disposicions de l’article 47.6 de la normativa vigent 
relatives a la protecció dels cursos de drenatge de conques amb una 
superfície menor a 50,00ha i un pendent de l’eix principal superior al 
10%, redactades d’acord amb les prescripcions de l’informe sobre el 
POUM emès per l’Agència Catalana de l’Aigua en data 20 de desembre 
de 2006, atès que l’aplicació de la proposta de modificació de l’articulat 
del document aportat no permetria l’establiment d’una franja de 
protecció homogènia al llarg de trams de llera de longitud significativa. 
Tan sols es podrà admetre aquest mètode de determinació de l’àmbit 
del sistema hidrogràfic i la zona de servitud si es d’aplicació a nous 
documents de planejament en sol urbanitzable o àrees de sol urbà on 
el grau d’ocupació dels terrenys confrontats amb cursos de drenatge 
estudiats no sigui determinant per tal de fixar la solució més adient, i , 
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en cap cas, es farà servir per a fixar les condicions d’ocupació d’una 
parcel·la concreta. 

 
2. S’informa favorablement la proposta relativa als cursos de drenatge de 

conques urbanes de superfície inferior a 10,00ha.”  
 
3.- D’iniciativa municipal, els Serveis Tècnics Municipals han redactat 
la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) de Lloret de Mar en l’art. 47 – Sistema Hidrogràfic, que 
incorpora com a annex el document “Criteris hidrològics per al 
desenvolupament del planejament derivat del POUM de Lloret de Mar 
(text refós)” redactat per l’enginyer de camins en Lluís Gorgorió i 
Solà, en data novembre de 2012. 
  
F O N A M E N T S     D E     D R E T 
 
I.-  S’apliquen a aquest expedient els arts. 96 i 97 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificada per la Llei 3/2012, de 22 
de febrer, pel qual s'aprovà 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. 
 
II.- S’apliquen els arts. 52 i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya, essent el quòrum legal necessari per a la seva 
aprovació el de majoria absoluta.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i 
Seguretat Ciutadana, rebutja el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en 
l’art. 47 – Sistema Hidrogràfic, redactat pels Serveis Tècnics 
Municipals, essent d’iniciativa municipal, que incorpora com a annex 
el document “Criteris hidrològics per al desenvolupament del 
planejament derivat del POUM de Lloret de Mar (text refós)” redactat 
per l’enginyer de camins en Lluís Gorgorió i Solà, en data novembre 
de 2012. 
 
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. 
 
Tercer.- Sol·licitar informe a l’Agència Catalana de l’Aigua en els 
termes previstos de l’art. 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
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d’agost, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel qual 
s'aprovà el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

 
7.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
DE LLORET DE MAR EN ELS ARTICLES 87, 140, 148, 213, 231, 
259BIS, 300, 310 I 311; PLÀNOLS D’ORDENACIÓ C8B, D8A, D8C, 
E6A, E6C, E6D, F3A, F4C, G4A, G4B I G5A I CORRECCIONS D’ERRORS 
MATERIALS. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez, 
dient en primer lloc que ja sap que hi ha molts temes i que no han tingut la 
documentació amb antelació suficient. Ja ha pres nota per properes 
ocasions i els avança que en propers plens se’ls hi passarà la documentació 
abans. 
 
Abans de res voldria clarificar que els errors tipogràfics de POUM no caldria 
que anessin a la CTU, però hi ha vegades que la CTU diu que no s’ha de 
tractar com a error i si  com a canvi. Davant d’aquesta disjuntiva presentem 
una sèrie de errors i modificacions de les quals en faré un breu resum. 
 
Fa un breu resum de les modificacions de la part escrita: 
 

a) Art. 87, 140 i 148: Els cossos volats en clau hotelera 2.6 permet 
volar 2 m sobre la vorera, però aquest article no fa referència als 
hotels que estan en clau urbanística 2.1, 2.2 i 2.3, on el Pla General 
només permet fer volar els balcons 40 cm. Per tant, per tal de 
solventar aquest greuge comparatiu i per tal que els hotels puguin 
millorar la seva categoria i les seves instal·lacions. 

b) Art. 213: S’ha de tenir en compte en els diferents PAU de Lloret la 
propietat horitzontal per parcel·les enlloc de la entitat de conservació 
segons les determinacions contingudes en el Codi Civil Català, i que 
es permeti la creació de la propietat horitzontal per parcel·les. 

c) Art. 231: Serra Brava Sud: modificació del plànol G5a, on hi ha unes 
parcel·les en 5C3 que passen a 2.5.c i per tant, que passin a formar 
part de la urbanització. Aquesta opció està continguda en el Pla 
Director Costaner on permet fer una modificació d’una part de l’àmbit 
mentre sigui inferior al 5%. En aquest cas parlem de 7320 m2 
respecte a 232.172 m2, la separació real per un carrer permet que es 
compleixin els requeriments. 

d) Art. 259 bis Can Lloranes al costat de Puig Senyorial, eren dos 
polígons, el 3-1 i el 3-2, corresponents al plànol F3A, on al redactar el 
POUM es va eliminar el 3-2 i es deixa com a Sòl Urbà Consolidat. S’ha 
afegit l’article que es va eliminar. 

e) Art. 300 Sòl no urbanitzable forestal: afegir l’ús pecuari perquè els 
animals puguis pasturar. 

f) Art. 310 i 311: Execució de la sentència de Masies de Lloret,  
modifiquem l’àmbit i el fem mes gros, deixant-lo com estava el  pla 
general del 85. 
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A continuació explica les modificacions de la part gràfica: 
 

a) C8b i D8a La creu de Lloret: hi ha 2 parcel·les que estan sobre riera i 
les passem a serveis tècnics en base a una sentència del contenciós 
administratiu 346/2008. 

b) D8c La creu de Lloret: S’ha d’executar el clavegueram per sentencia 
judicial i existeix un pas entre parcel·les que necessita una servitud 
per a tal efecte. 

c) E6a, E6c i E6d: CTR te parcel·la en 1.5.D equipaments, abocador de 
residus � per garantir la estabilitat del talús, es va arribar a un acord 
amb l’Agència Catalana de Residus per comprar part de la finca veïna 
i passem 3098 m2 de SNU a 1.5.D.  

d) G4a Canyelles: Existeix una riera davant de parcel·la, per sobre la 
riera hi ha un pont i classifiquem aquesta riera de 1.2 hidrològic i 
l’accés com a vialitat 1.1. 

e) G4b Parcel·la municipal a URCASA amb pendent superior al 50% es 
2.5 habitatges unifamiliars i la passem a serveis tècnics 1.5. 

 
Pel que fa a les errades materials part escrita, exposa: 
 

a) Art. 197 S’esquinze: treure la pujada d’accés a l’edifici del pla del 
sector 

b) Art. 221 i 253 Regularització de l’àmbit Condado de Jaruco PAU8 i 
Transports Pujol PAU40, hi ha part de 8 finques que son rustiques   
que estan incorporades a aquests PAU per delimitació. El que volem 
fer es corregir aquestes delimitacions de l’àmbit ajustant-los a la 
estructura de propietat i excloent aquestes petites superfícies de les 8 
finques rustiques dels sectors. 

a) En la correcció de l’article 253 s’ha corregit la superfície total de 
l’àmbit, però manca corregir la superfície parcial del terreny, reduint 
la superfície de servei de transport privat de 41.205,78 m2 a 
40.295,78 (910 m2).  

 
Per últim, finalitza dient que es proposa al plenari aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
Lloret de Mar en diversos articles, plànols i correcció d’errors materials, amb 
la corresponent informació pública pel termini d’un mes amb les 
publicacions adients. 
 
Intervé el Sr. Orobitg dient que com a regidor de l’àrea agraeix aquesta 
mesura presa en el POUM, que comportarà que tots aquells establiments 
hotelers que estan en zona 2.1, 2.2 i 2.3 del casc antic podran millorar les 
seves instal.lacions en permetre tenir cossos volats, circumstància que a dia 
d’avui impedia la normativa. 
 
Considera també una bona mesura incorporar l’obligació de sotmetre els 
diferents plans urbanístics del POUM de sostreure’ls de la normativa 
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urbanística pel que fa a entitats de conservació, ja que les resolucions 
judicials cada vegada són més clares en el sentit que opten perquè la 
durada de les entitats siguin de 5 anys i passats aquests siguin 
recepcionades per l’Ajuntament. Per tot l’exposat, votaran a favor. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Rodríguez dient que està perplex de com s’està 
desenvolupant aquest Plenari, tot i que no entrarà a valorar el que diu 
cadascú. Té clar que no entrarà en guerres d’interessos empresarials. 
 
Li pregunta al Sr. Jordi Martínez que en relació a l’errada en la zona on està 
ubicada l’estació de Pujol, voldria saber en quin lloc es trauran els metres 
quadrats, si en el transport públic, en el privat o en les cessions. 
 
Al llarg dels anys es van detectant errors en el POUM, tot i que esperen que 
no siguin gaires més. Si els aclareixen de on es trauran els m2, votaran a 
favor d’aquest tema. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Enric Martínez dient que vol fer una 
puntualització sobre els cossos volats, especialment al Passeig Marítim. Tots 
saben la problemàtica existent a dia d’avui en un edifici en el que se li va 
donar llicència d’obres, i demanen que sempre abans de donar una llicència 
d’obres al Passeig Marítim es consultés prèviament a Costes per no tenir 
problemes posteriors. Voldrien saber en quina situació es troba aquest 
edifici afectat. 
 
Pren la paraula la Sra. Pascual dient al Sr. Valls que agraeix les 
explicacions, tot i que ella no feia referència a la millora feta l’any 2000 en 
el POUM respecte al que deia el Pla General 2003. Ella es referia a la 
incongruència que el redactor de POUM canviï de parer a demanda.  
 
A més també veiem la cessió de la finca del costat de l’abocador a 
l’ajuntament i que de ser rústica es requalifica en CLAU 1.5D d’ús per 
abocar residus sòlids entenem com a ampliació del mateix abocador que 
ens agradaria que ens ho expliquessin molt bé perquè no ho veiem clar. 
 
A continuació, intervé el Sr. Fuertes dient que no reiterarà el fet que han 
tingut pocs dies per revisar la informació. No és casualitat que hi hagi 18 
punts a l’ordre del dia, ja que el que no és més complex és més extens. 
Suposa que la resta de grups estaran amb ell quan considera que ha estat 
impossible estudiar-los tots (300 pàgines) en 3 dies. Sincerament, ells no es 
refien d’alguns tècnics que estan imputats en casos com Can Juncadella o 
Cas Clotilde. 
 
El seu grup no aprovarà aquesta modificació, no han tingut el temps 
suficient per estudiar la documentació. Però mirant una mica per sobre i 
seguint la línia que ha comentat la Sra. Pascual, es troben en la memòria un 
conveni entre l’Ajuntament i GBI, fruit d’una parcel.lació que s’ha fet de 
forma totalment irregular, i que malgrat s’ha fet per solucionar un problema 
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causat per una pèssima execució de les obres de construcció de la planta de 
triatge i al final repercutirà en un increment de patrimoni per l’Ajuntament, 
de cap forma es pot acceptar que es tramiti de forma irregular una 
modificació d’una parcel.la rústica. Sembla que se segueixi el lema que 
impera en la gestió de l’actual equip de govern, i és que el fi justifica els 
mitjans, encara que sigui a costa de vulnerar la legalitat vigent. 
 
Aquesta parcel.la, agregada a la parcel.la de l’abocador, prové d’una 
segregació en rústic que infringeix el Decret 35/1990, de 23 de gener, que 
fixa la unitat mínima forestal. En el seu art. 2 diu: “Les finques forestals 
d’extensió igual o inferior a 25 ha, tenen la condició d’indivisibles. La divisió 
o segregació d'un terreny forestal només serà vàlida si no dóna lloc a 
parcel·les d'extensió inferior a la unitat mínima forestal.” 
 
A més, entenen que la modificació s’ha de tramitar segons l’art. 47 del 
Decret 305/2006, com un pla especial, per tractar-se de diverses tipologies 
de sòl. I només afectaria una parcel.la, la finca de Can Sota, per mitjà d’una 
expropiació, mai per una segregació per sota la unitat mínima de conreu. 
 
Segurament a molts dels membres d’aquesta mesa aquest tema els sona a 
xinès, simplement dir-los que és irregular, sota el criteri del seu grup 
plenament irregular. 
 
No aprovaran aquest punt, però no només aquest, sinó tampoc cap dels 
punts d’urbanisme en els que el Sr. Valls tingui o hagi tingut alguna 
vinculació amb aquests. Perquè, sincerament, no se’n refien d’ells i en el 
cas d’alguns tècnics potser no estan a l’alçada de segons quines 
aprovacions. 
 
Diu a la resta de grups que si voten favorablement, vol saber si són 
conscients de la responsabilitat, en propers mesos o anys, que pot suposar 
per al grup que ho aprovi. 
 
En segon torn d’intervencions, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez, i en 
resposta al Sr. Rodríguez dir-li que a l’art. 253 s’ha modificat el punt 3 on 
diu “superfície” i el punt 4 que són les condicions urbanístiques hi ha dues 
zones: les zones de servei de transport privat i les de transport públic. I la 
finca que es redueix es troba en l’àmbit de transport privat, no públic. 
 
En resposta a la qüestió del PPC sobre les obres d’un edifici en el Passeig 
Marítim, l’ajuntament de Lloret va fer un pla especial de façana marítima, 
que contemplava edificar balcons. Va ser informat favorablement per Costes 
de la Generalitat i per Costes de Ministeri de Madrid, i en base als quals els 
tècnics de l’ajuntament varen donar llicència. Però un tècnic de la 
Generalitat va fer informe conforme s’estaven fent uns balcons, i llavors els 
tècnics de l’Estat varen dir “donde dije digo, digo Diego”, tot i que el pla 
especial de façana marítima sí que permet la construcció d’aquests balcons. 
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Ara el tema de les obres d’aquest edifici està al contenciós, entre la 
empresa constructora i Costes, no l’Ajuntament. 
 
Quant al tema de l’abocador que comentaven tant PSC com MILLOR, dir que 
si els tècnics ho han passat a aprovació del Ple és perquè consideren que és 
correcte, però si els tècnics del Sr. Fuertes són millors els emplaça a què es 
presentin a oposicions a l’Ajuntament. 
 
Cal recordar que l’Agència Catalana de Residus de la Generalitat és la 
responsable del projecte i de on venen tots els diners per a la creació 
d’aquest CTR. Aquesta, orientada per RESA, que és la seva assessoria 
tècnica, varen posar a concurs el projecte, l’obra i l’explotació del CTR.  
 
Intervé el Sr. Rodríguez dient que votaran a favor perquè creuen en el 
treball dels funcionaris i del personal laboral, i no creuen en les “cesantíes”, 
que com en el Segle XIX estava passant en aquest país. Prova d’això és el 
“machaque” que han sofert alguns funcionaris en aquests últims mesos. 
Potser estan equivocats, però assumeix aquest risc 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que no ha dit que els 
seus tècnic siguin millors, sinó que en tres dies no han tingut temps de 
revisar el projecte. Votar a cegues sense haver pogut revisar-lo, havent-hi 
tècnics imputats per temes com Can Juncadella, que són els mateixos que 
porten aquest tema, han d’entendre que tinguin precaució en votar aquest 
tema. Quan estigui a exposició pública ja tindrà temps d’estudiar-lo. 
 
Contesta al Sr. Rodríguez que en aquest Ajuntament hi ha 377 funcionaris, i 
cadascun és diferent. Intentar generalitzar el tema dels funcionaris entén 
que és una baixesa total. Insisteix que hi ha certs tècnics que han d’anar a 
declarar per certes irregularitats que estan succeint. Si aquests tècnics 
haguessin fet bé la seva feina, ara no tindríem una empresa fent unes obres 
amb llicència però sense haver dipositat els avals corresponents. 
 
Vol creure que el Sr. Jordi Martínez no té cap responsabilitat i que algú li ha 
colat un gol. Hi ha professionals molt bons en aquest Ajuntament, fins i tot 
n’hi ha que ja porten 18 anys i que no pugen i continuen essent mileuristes 
perquè no fan el piloteig al seu cap o al seu partit. No és just generalitzar 
en aquest tema. 
 
Novament, intervé el Sr. Jordi Martínez dient que ell treballa diàriament 
amb els tècnics d’urbanisme de la casa i creu amb la seva feina, com ha dit 
el Sr. Rodríguez. 
 
Continuant amb el que explicava abans, dir que l’Agència Catalana de 
Residus és la responsable del projecte i de on venen tots els diners del CTR. 
Es va posar a concurs el projecte, l’obra i l’explotació del CTR, i s’hi  varen 
presentar 2 empreses, GBI i SUFI, i el concurs el va guanyar GBI.  
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En la plica pel projecte d’execució del CTR hi havia un estudi geològic del 
terreny, fet per les enginyeries de LOSAN i SGS, amb unes mesures per a la 
estabilització del talús en qüestió, com són el boronatge, xarxes, etc. Però 
durant el procés constructiu, tot i que s’havia proposat aquestes 
estabilitzacions, va caure part del talús.  
 
En aquest punt es varen proposar diferents actuacions i possibilitats, com 
per exemple fer un mur pantalla, retranquejar els edificis cap a l’abocador 
vell, havent de fer pilotatges de mes de 30 metres, i també el fet de 
comprar part de la finca veïna (3.098 m.) per tal de reduir la inclinació del 
talús de 80º a 40º de pendent. 
 
En aquest punt, tant RESA, com la Agència Catalana de Residus, com 
PAYMACOTAS (empresa assessora d’aquest ajuntament), com els propis 
tècnics de l’Ajuntament, varen considerar que aquesta última opció era la 
més econòmica i que per tant és la que s’havia de tirar endavant. 
 
Finalment recordar que la obra no ha tingut cap desviament econòmic degut 
a què s’ha absorbit el cost d’adquisició de la finca veïna i les obres per a la 
reducció de la inclinació del talús.  
 
I torna a recordar als presents que és la Generalitat de Catalunya a través 
de la Agència Catalana de Residus, la promotora d’aquest CTR, tant del 
projecte, com de l’obra, com de l’explotació. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que creu que ha quedat prou 
clar aquest tema.  
 
Degut al que estan comentant els diferents grups, potser s’hauria de 
canviar el dia del Ple, dels dilluns als divendres, perquè així es tingués més 
temps per estudiar els temes. 
 
Sense més deliberació, i per amb 11 vots en contra dels regidors dels grups 
de MILLOR, PSC, PPC i NO ADSCRIT, i 9 vots a favor dels regidors de CIU, 
ICV-EUIA i ERC, el Ple de l’Ajuntament rebutja el següent acord, donat que 
no s’ha aconseguit la majoria absoluta preceptiva de 11 vots per a la seva 
aprovació: 
 

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 87, 140, 148, 213, 231, 259bis, 300, 
310 i 311; plànols d’ordenació C8b, D8a, D8c, E6a, E6c, E6d, F3a, 
F4c, G4a, G4b i G5a i correccions d’errors materials. 
  
FONAMENTS DE DRET 
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I.-  S’apliquen a aquest expedient els arts. 96 i 97 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificada per la Llei 3/2012, de 22 
de febrer, pel qual s'aprovà 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. 
 
II.- S’apliquen els arts. 52 i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya, essent el quòrum legal necessari per a la seva 
aprovació el de majoria absoluta.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i 
Seguretat Ciutadana, rebutja el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en els 
articles 87, 140, 148, 213, 231, 259bis, 300, 310 i 311; plànols 
d’ordenació C8b, D8a, D8c, E6a, E6c, E6d, F3a, F4c, G4a, G4b i G5a i 
correccions 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. 

 
8.- TEXT REFÓS DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM DE LLORET DE MAR EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE 
L’ESPAI LLIURE I EQUIPAMENT AL C/HOLANDA (PMU5-UCSA I PAU 
25 FONT BANDINA I DE SANT LLORENÇ) I CORRECCIONS DELS 
ESPAIS LLIURES AL PPU 10 PASSAPERA-L’ÀNGEL I CARRER 
LUXEMBURG. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez, 
dient que aquest tema ja ha passat en altres ocasions pel Ple. 
 
Pel que fa referència a UCSA, hi ha dos temes a tenir en compte. 
 
Actualment la zona de equipament i zona verda de UCSA ocupa uns 469 m2 
i està en un lloc amb pendent. A petició de la entitat de conservació, que 
volia que l’equipament i la zona verda fossin més grans, hem traslladat la 
zona verda a unes parcel·les municipals edificables més planeres ubicades a 
la Font de Sant Llorenç, que ocupen un espai de 5135 m2. D’aquesta 
manera passem d’una zona verda de 469,59 m2, a una zona verda de 5135 
m2. I pel que fa referència a l’equipament, estem augmentant de 201,44 
m2 a una superfícies de 469 m2. 
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D’aquesta manera, donem sortida a una de les peticions de la Entitat de 
Conservació i dotem al municipi de més zona verda enlloc de zona 
edificable. 
 
La segona modificació en aquest sector comporta una millora de la zona 
verda ubicada al cul de sac del C/ Anglaterra i un petit tram del C/ Irlanda, 
que té un caràcter irregular degut a que el Pla General va col·locar una casa 
enmig d’una zona verda. Aquest error ha estat degut a que el parcel·lari 
que es va utilitzar com a base del present POUM es un parcel·lari equivocat 
de l’any 98. Per tant, ara el que fem, es posar de relleu el que existeix 
realment i millorem, a part l’accés a aquesta edificació i a la zona verda. 
 
Pel que fa referència a la Zona PPU 10 Passapera-L’Àngel, la nostra intenció 
és donar una millor ubicació a la zona verda, posant-la en un punt mes 
planer, amb millor comunicació i facilitat d’accés i per tant, donar-li una 
millor funció publica. 
 
En data 22 de desembre de 2011, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona va acordar suspendre la tramitació fins que mitjançant  un text refós 
s’incorporessin les prescripcions següents: modificar la zona verda del 
sector PPU 10 Passapera-L’Àngel, aportant els corresponents informes 
preceptius dels organismes amb competències concurrents; entre els quals 
el de l'Oficina territorial d'Avaluació Ambiental del Departament de Territori; 
justificar la modificació afecta la zona verda pública de 2.784 m2. situada al 
costat de la parcel·la 220 del PMU 5 UCSA; completar la documentació 
gràfica; corregir una errada material detectada en la pàgina 10 de la 
memòria; actualitzar el títol d’aquest expedient; i altres requisits formals. 
 
En data 5 de juliol de 2012, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 
de Girona va Declarar la no-subjecció a avaluació ambiental (és a dir, la 
petició de la Comissió Territorial que demanéssim informe a l’Oficina d’Acció 
i Avaluació Ambiental no és necessari). 
 
En data 13 de novembre de 2012, els Serveis Territorials a Girona del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural va 
emetre informe que conclou que aquesta modificació puntual del POUM 
queda fora de l’àmbit de les competències d’aquest Departament. Per tant, 
no afectava i no interferia. 
 
Per tant, els Serveis Tècnics Municipals, en data desembre 2012, han 
redactat el text refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en relació a la modificació de 
l’espai lliure i equipament al c/Holanda (PMU5-UCSA i PAU 25 FONT 
BANDINA I DE SANT LLORENÇ) i Correccions dels espais lliures al PPU 10 
Passapera-L’Àngel i carrer Luxemburg, que incorpora les prescripcions de 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 22 de desembre de 
2011, el qual cal aprovar per aquest Plenari. 
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Així mateix, cal remetre còpia de l’expedient i del projecte, per triplicat 
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes 
d’emetre informe previ, juntament amb informe de la Comissió d’Urbanisme 
de Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Orobitg dient que no haurien de polititzar els temes tècnics. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que es tracta, sobretot, 
d’una requalificació per fer zones verdes. Per tant, votaran a favor. 
 
Intervé, tot seguit, la Sra. Pascual dient que porten a ple avui algunes 
modificacions que tenen a veure amb reordenacions dels que parlem fa 
anys i que de fet han passat en nombroses ocasions pel plenari. Ara parlem 
de modificar uns espais de zona verda per compensar requalificacions com 
la de la VENTA DE GOYA darrera el Gran Palace on és previst fer-hi 
vivendes. Ara compensem aquella zona verda integrada al municipi en una 
zona verda discontinua i fora del poble, de la que ens temem el poble poc hi 
podrà gaudir.   
 
Entenem que aquestes correccions arriben amb demora i ens sap greu 
tornar a fer palès que quan els va interessar com la modificació del POUM 
en el canvi d’usos de la plaça de braus, llavors sí que van ser celerosos en 
portar-ho a plenari i aprovar-ho amb majoria absoluta. Demanaríem el 
mateix interès per tots els temes que afecten Lloret, no només aquells que 
sembla que tenen privilegis, presumptament. 
 
En aquest punt en concret, el grup municipal socialista, volem parlar 
directament amb els afectats per conèixer la veritable realitat de 
l’expedient. Ho hem pogut fer amb el president de l’entitat de Conservació 
de Cala Canyelles però voldríem continuar-ne parlant amb més temps i amb 
la resta d’afectats. Per tant, ens abstindrem en aquesta votació. 
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Fuertes dient que aquesta és una 
demostració més de les múltiples modificacions que es presenten del POUM 
el qual, com ja varem dir, està pèssimament redactat. Com que no volem 
veure’ns pel mig en temes com el de Can Juncadella, el nostre vot serà 
negatiu. 
 
Contesta el Sr. Jordi Martínez que és normal que en un document tan 
extens hi hagi errades i que quan es detecten s’han de corregir. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que creu que no hem de 
deixar d’aprovar temes que afecten a ciutadans, simplement per motius 
polítics. 
 
Sense més deliberació, i per amb 9 vots en contra dels regidors dels grups 
de MILLOR, PPC i NO ADSCRIT, 9 vots a favor dels regidors de CIU, ICV-
EUIA i ERC, i 2 abstencions dels regidors del grup PSC-PM, el Ple de 
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l’Ajuntament rebutja el següent acord, donat que no s’ha aconseguit la 
majoria absoluta preceptiva de 11 vots per a la seva aprovació: 
 

FETS 
 
1.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 
22 de desembre de 2011, va acordar: 
 

“1.- Emetre informe sobre la modificació del Pla d’ordenació 
urbanística municipal en relació amb el canvi de l’actual qualificació 
urbanística de la zona verda de Cala Canyelles (PMU 5 UCSA), 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Lloret de Mar, en el sentit 
que cal suspendre la tramitació prevista a l’article 98 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost relatiu al canvi de zonificació de zones verdes i esportives, 
fins que mitjançant  un text refós, que s’aportarà per triplicat, 
verificat pel mateix òrgan que ha aprovat provisionalment l’expedient 
i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents: 
 
1.1.- Pel que fa a la modificació que afecta la zona verda del sector 
PPU 10 Passapera-L’Àngel (discontinu), caldrà justificar que la 
modificació proposada comporta una millora objectiva de la zona 
verda actual, tot raonant i justificant la necessitat del a iniciativa, i 
l’oportunitat, tal com estableix l’article 97 del text refós de la Llei 
d’urbanisme; i justificant, a més, que la modificació proposada no 
afecta a tercers. 
 
Així mateix, caldrà l’aportació dels corresponents informes preceptius 
dels organismes amb competències concurrents; entre els quals el de 
l'Oficina territorial d'Avaluació Ambiental del Departament de Territori 
i Sostenibilitat sobre si aquesta modificació està subjecte al tràmit 
d’avaluació ambiental. 
 
1.2.- Pel que fa a la modificació que afecta la zona verda pública de 
2.784 m2. situada al costat de la parcel·la 220 del PMU 5 UCSA, 
caldrà justificar les raons que motiven la modificació proposada en la 
configuració d’aquesta zona verda. 
 
A tal efecte, caldrà completar la justificació que la modificació 
proposada comporta una millora objectiva en relació amb les 
determinacions vigents del POUM i de la zona verda actual, tot 
raonant i justificant la necessitat del a iniciativa, i l’oportunitat i la 
conveniència de la modificació amb relació als interessos públics i 
privats concurrents, tal com estableix l’article 97 del text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
 
1.3.- En relació amb la documentació gràfica, cal completar-la amb 
l’aportació del plànol d’estructura general (plànol 1.3) vigent. 
 
1.4.- S’haurà de corregit l’errada material detectada en la pàgina 10 
de la memòria, perquè quan es refereix a les parcel·les edificables de 
propietat municipal, les situa erròniament en el PMU 4- La Font de 
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Sant Llorenç, mentre que hauria de situar-les en el PAU 25 Font 
Bandina i de Sant Llorenç. 
 
1.5.- Indicar que, en havent-se incorporat dues modificacions 
substancials més en l’expedient inicial, s’haurà d’actualitzar el títol 
d’aquest expedient, de manera que faci referència als tres àmbits 
objecte de modificació, per tal d’evitar que indueixi a confusió, en 
semblar que només tingui a veure amb la zona verda de la 
urbanització Cala Canyelles. 
 
1.6.- Cal completar el contingut de l’expedient amb els requisits 
formals següents: 
 
Cal aportar certificació conforme els acords municipals d’aprovació 
inicial i provisional, i d’aprovació del text refós, s’han adoptat amb el 
quòrum qualificat que regula l’article 114.3 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
 
La certificació de l’acord municipal ha de contenir els aspectes 
següents: 
 
a) El nombre legal dels membres de la Corporació. 
b) Si la sessió municipal s’ha celebrat amb el quòrum de constitució 
d’un terç del seu nombre legal de membres que prescriu l’article 
112.2 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. 
c) Si l’acord s’ha adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació que prescriu l’article 
114.3 de l'esmentat Decret legislatiu, amb l’especificació dels 
membres de la Corporació presents en la votació i el nombre de vots 
a favor i de vots en contra de la proposta. 
 
Quant a la documentació tècnica de l’expedient, caldrà completar la 
memòria amb un apartat específic on es justifiqui: 
 
- El manteniment de la funcionalitat del sistema d’espai lliures 
objecte de la modificació, amb la descripció del destí i de l’estat de 
conservació i la utilització de l'espai abans i després de la modificació. 
 
- Valoració de la modificació en els aspectes quantitatius, amb els 
quadres comparatius corresponents. 
 
- Valoració de la modificació en els aspectes qualitatius. 
 
- Justificació de l’emplaçament del nou ús que motiva la modificació 
de la zona verda, així com també la justificació de l'interès públic que 
concorre en el nou ús proposat. 
 
2.- Comunicar-ho a l'Ajuntament.”. 

 
2.- En data 5 de juliol de 2012, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental de Girona va resoldre: 
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“-1 Declarar la no-subjecció a avaluació ambiental de la modificació 
del Pla d’ordenació urbanística municipal per la modificació de l’espai 
lliure al carrer Holanda, correccions als espais lliures al PPU 10 i 
carrer Luxemburg, al terme municipal de Lloret de Mar. 
 
-2 Indicar a l’Ajuntament de Lloret de Mar que cal sol·licitar un 
informe al departament competent en matèria forestal amb l’objecte 
de verificar la compatibilitat de la proposta amb les determinacions 
de la Llei 6/1988, de 30 de març, referents al tractament urbanístic 
dels terrenys forestals 
 
-3 Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Lloret de Mar.” 

 
3.- En data 13 de novembre de 2012, els Serveis Territorials a Girona 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural va emetre informe que conclou que aquesta modificació 
puntual del POUM queda fora de l’àmbit de les competències d’aquest 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural; i que el municipi de Lloret de Mar no està comprès 
actualment en cap pla sectorial agrari, i que l’àmbit d’actuació no 
afecta ni interfereix els plans d’aquest Departament a la zona” 
 
4.- Els Serveis Tècnics Municipals, en data desembre 2012, han 
redactat el text refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en relació a la 
modificació de l’espai lliure i equipament al c/Holanda (PMU5-UCSA i 
PAU 25 FONT BANDINA I DE SANT LLORENÇ) i Correccions dels 
espais lliures al PPU 10 Passapera-L’Àngel i carrer Luxemburg, que 
incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de data 22 de desembre de 2011. 
  
FONAMENTS DE DRET 
 
I.-  S’apliquen a aquest expedient els arts. 96 a 98 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificada per la Llei 3/2012, de 22 
de febrer, pel qual s'aprovà 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. 
 
II.- S’apliquen els arts. 52 i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya, essent el quòrum legal necessari per a la seva 
aprovació el de majoria absoluta.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i 
Seguretat Ciutadana, rebutja el següent ACORD: 
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Primer.- Aprovar el Text refós de la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en relació 
a la modificació de l’espai lliure i equipament al c/Holanda (PMU5-
UCSA i PAU 25 FONT BANDINA I DE SANT LLORENÇ) i Correccions 
dels espais lliures al PPU 10 Passapera-L’Àngel i carrer Luxemburg, 
redactat pels Serveis Tècnics Municipals, essent d’iniciativa municipal, 
que incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de data 22 de desembre de 2011. 
  
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per triplicat 
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes 
d’emetre informe previ, juntament amb informe de la Comissió 
d’Urbanisme de Catalunya per a la seva aprovació definitiva, si 
s’escau, per part del Conseller de Territori i Sostenibilitat. 

 

9.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA 
D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE L’AMPLIACIÓ DE L’HOTEL SUNRISE 
DE LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez 
dient en primer lloc que està una mica estorat de com estan evolucionant 
aquests temes urbanístics. Es proposa fer una millora en una zona verda 
per millorar-la i es vota en contra, per la qual cosa demana als grups que 
han votat en contra que es posin en contacte amb ell i que li expliquin els 
raonaments de la seva votació. 
 
En clau 2.6.H.A (hoteler) es permet que alguns hotels ampliïn el sostre 
existent en un 10% si es destina a serveis complementaris per tal de poder 
assolir una millora de qualitat de l’establiment. Per a tal fita, haurà de 
comptar sempre amb la corresponent llicencia ambiental. 
 
Aquest hotel en concret va demanar una petita ampliació que només estava 
subjecte a projecte per ser menys del 10%. No obstant, quan varen 
demanar una segona ampliació, els varem sol·licitar aquest pla de millora 
urbana.  
 
En aquest PMU s’havia de determinar l’espai on s’ubicaran els 1000 m2 de 
sostre (10.671,07m2 edif. actual). En els nuclis A i B es va col·locar un nou 
vestíbul, un nucli vertical i una planta 5 per a salons. En l’edifici C 
col·loquen PB i PS-1 i en l’edifici D fan PB, PS-1 i PS-2 per a salons i 
magatzems. 
 
Al presentar el projecte li varem donar 2 condicionants, el tema de l’àtic de 
la planta 5a i que ha d’anar retranquejat 3 m de la façana (que hauran 
d’enderrocar) i que donessin compliment a no col·locar res a sobre dels 
forjats dels nous espais. 
 



35 

En el seu projecte no esgoten edificabilitat, ja que construeixen 1017,52 m2 
i en podrien fer 1067,1 m2. Tot i això, hem estat molt curosos en aquest 
tema, per veure realment que computa i que no computa, ja que el 
soterrani no computa i la PB sí.  
 
En el plànol O-02 ja diu que l’àtic anirà retranquejat, el qual hauran 
d’enderrocar per haver-lo fet sense llicència. 
 
Es va aprovar per JGL el 13/02/12, i durant la informació pública de 30 dies 
no es varen presentar al·legacions; es presenta a la CTU el 15/03/12 on es 
va donar el FAVORABLE amb prescripcions; tornen a presentar la 
documentació en un Text Refós el 10/08/12 i es torna a aprovar inicialment 
en JGL el 17/09/12; es fa la informació pública de 30 dies amb l’estudi 
paisatgístic, sense al·legacions; per últim la CTU el 08/11/12 l’informa 
favorablement, i finalment es porta a aprovació definitiva. 
 
Per tant, es presenta en aquest Plenari l’aprovació definitivament el Pla de 
Millora Urbana d’ordenació volumètrica de l’ampliació de l’Hotel Sunrise, 
situat al carrer Sènia del Barral, 46 de Lloret de Mar, i s’haurà de trametre 
als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona la documentació tècnica i 
administrativa als efectes d’informació, coordinació i arxivament, amb la 
corresponent publicació d’aquest acord i de la normativa urbanística del Pla 
de Millora Urbana al Butlletí Oficial de la província. 
 
Intervé el Sr. Orobitg, tot recordant que ells estan aquí com a representants 
de la ciutadania i per vetllar pels seus interessos, i voldria que les votacions 
que es realitzen en aquest Plenari, amb la responsabilitat amb la que es fa,  
segueixin aquest estricte principi. No vol qüestionar a ningú, però no es pot 
permetre que per una discussió partidista es deixi al tinter un tema tan 
important. 
 
Es cert que hi ha molta documentació i hem tingut poc temps. Però vol 
recordar que quan ell va entrar els Plens acabaven a les 4 de la matinada i 
portaven 25 punts, els quals s’estudiaven i es debatien.  
 
Demana a tothom una mica de responsabilitat. Qui s’hagi de queixar per 
arguments tècnics o per alguna discrepància amb el projecte que ho 
exterioritzi. Però no ens podem permetre que un tema tan vital i important 
com és aquest no es tiri endavant per aquest motiu, i que ho fem pagar al 
poble ni als empresaris. 
 
Com ja ha exposat el Sr. Martínez, hi ha hagut diversos acords de la Junta 
de Govern sobre aquest tema, els quals se’ls hi ha comunicat, hi ha hagut 
un tràmit d’informació pública, en el que no s’han presentat al.legacions. 
 
Tot i que en algun cas aquest empresari no s’ha ajustat a la legalitat, i 
s’està actuant en conseqüència, és un projecte important per a Lloret, ja 
que no deixa de ser un establiment de categoria, que genera ocupació i que 
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millora l’oferta turística. Demana que no es posin obstacles en l’aprovació 
d’aquest punt. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que fa 9 mesos va 
donar compte a l’equip de govern de les irregularitats en aquesta edificació. 
Es tracta d’un projecte molt complex degut, sobretot, a la orografia del 
terreny. 
 
Vol preguntar al Sr. Jordi Martínez quantes sancions te aquesta edificació?. 
També vol que li contesti si es donarà la llicència d’obres abans que la 
propietat enderroqui aquest que ha fet il.legalment. Segons sigui la 
contesta a aquesta pregunta, serà el sentit del seu vot. 
 
No vol que passin coses com les de Can Juncadella. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Enric Martínez, contestant en primer lloc el Sr. 
Orobitg, dient que ells no tenen en compte el partidisme, altres grups si. 
Ells representen la ciutadania, no les empreses. 
 
Ens agradaria que ens expliquessin, donat que nosaltres no en tenim 
coneixement, dels motius pels quals es fan diferencies entre dos 
establiments que quasi han fet la mateixa irregularitat. Entenem és 
l’ampliació de volum edificat sense llicencia municipal i el perquè es fan  
diferencies entre un i altre, tractant-se tots dos de establiments hotelers, 
com així ho demostra l’expedient 16/2009 que afecta a l’hotel Ridomar, 
hotel regentat per una empresa familiar d’aquesta població, i per altra 
banda l’hotel Sunrise propietat, segons tenim entès, d’una societat formada 
per una ex agència de viatges de Lloret i uns russos. 
 
Només esperen que en aquest tema no passi com el Ridomar, que encara 
no s’ha resol. 
 
A continuació, pren la paraula la Sra. Pascual dient que el que primer ens 
preguntem des del grup municipal socialista és com pot ser que l’obra 
estigui feta si la figura urbanística encara l’hem d’aprovar avui. Aquest és 
un aspecte més de la falta de treball. 3 mesos sense plenari i ara ens 
trobem sobre la taula diversos temes prou importants com per haver-los 
donat cabuda abans. Com pot ser que s’hagi permès fer l’obra? Pitjor 
encara, com pot ser que mentre es realitzaven les tasques de la nova 
construcció l’hotel obrís la temporada i funcionés amb total normalitat. És a 
dir, per fer-nos una idea clara del que ha estat passant aquest estiu, l’hotel 
en obres, amb tot allò que inclouen les obres, maquinària, soroll, lones 
penjades, tancaments, i els turistes entrant i sortint de l’hotel.  
 
Jo no sé què opinarà el sr Orobitg, regidor de turisme, però clar mentre 
vostè intenta promocionar la vila i per tant preservar-ne la bona imatge 
cara el visitant, la realitat ens colpeja a la cara. Quina imatge donem a 
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aquests que ens visiten amb un hotel obert paral·lelament a la seva 
construcció?. 
 
Nosaltres creiem que aquesta pràctica degrada la imatge d’un Lloret i un 
sector turístic que està fent bé la feina i es troba amb aquest obstacles que 
per altra banda compten amb el vist-i-plau del propi Ajuntament.  
Companys potser, que ens ho plantegem no?. 
 
Ja sé que em diran que les obres s’han fet sota una llicència. Sí però Sr 
Martínez, vostè sap que la llicència no era per fer els treballs que han 
realitzat, que són ni més ni menys que els que corresponen al pla de millora 
que portem avui a aprovació definitiva. Per tant, reitero, no entenem com 
s’han pogut fer les obres si l’aprovació encara no s’ha dut a terme.  
 
Primer hem d’aprovar el carnet de conduir i després d’obtenir-lo agafar el 
cotxe. No al revés. 
 
Intervé seguidament el Sr. Fuertes, dient que la Sra. Pascual ho ha explicat 
molt bé. 
 
Seguidament, mostra unes fotografies de fa un any i mig, on es veuen les 
construccions. 
 
No pot entendre que una persona que es passi 10 minuts en el tancament 
d’horari en el seu establiment, se li posi una multa de 300 €, i que algú faci 
el que mostres les fotos, que ningú faci res. 
 
No entén al Sr. Orobitg. És cert que a una persona que fa una inversió de 
l’ha de recolzar, però és necessari que la gent faci el que vulgui?. I que 
després l’equip de govern hagi d’anar al darrera a solucionar la papereta, o 
és que comptaven amb el seu vist-i-plau?.  
 
O potser varen donar una subvenció per al hoquei o el futbol?. Tal vegada el 
Sr. Valls ens ho podria explicar. 
 
Aquí no hi ha una discussió política, el que passa és que vostès, quan no 
se’ls aproven els temes perquè la gent veu que hi ha irregularitats i que no 
estan ben fets, doncs la gent diu que no. 
 
Vostès volen atribuir això a què és una discussió política, ell creu que no és 
així. 
 
També vol que li contestin a les preguntes que li ha fet al Sr. Rodríguez. 
 
Pregunta quina és la línia turística d’aquest Ajuntament?. Ens interessa més 
places hoteleres o millorar les que ja hi són?. Pensa que no necessitem més 
places hoteleres, sinó millorar algunes de les que ja hi ha. 
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El tema d’aquest edifici és de més d’un any i ningú ha posat ma. Entén que 
no s’està actuant correctament. No tenim inspectors en aquest Ajuntament, 
o sols van a sancionar 300 € als comerços que tanquen 10 minuts tard?. 
 
No és correcte, Sr. Orobitg, que digui que a l’anterior legislatura havia plens 
de 25 punts i que es treballaven tots, vostè va estar molt pocs mesos la 
passada legislatura. 
 
Tampoc importa, Sr. Alcalde, quin és el dia que es fa el Ple, sinó tenir la 
informació sobre els temes del Ple amb més antel.lació. 
 
Respecte al tema de com estem votant en aquest Ple, diu que no es 
correcte convocar un Ple amb tants de punts, Sr. Orobitg. En tot cas si 
s’haguessin informat abans del seu contingut, potser tindrien més vots a 
favor. Però no ens poden demanar que sense conèixer els temes ens tirem 
a la piscina, i més en la situació en la que estem. 
 
En aquest tema no s’ha enderrocat el que està mal fet i, en definitiva, no 
s’està portant bé. 
 
Contesta el Sr. Jordi Martínez dient que li farà arribar al Sr. Rodríguez tots 
els expedients oberts a aquesta edificació, perquè són molts. 
 
Evidentment, la llicència anirà lligada a l’enderrocament el que està mal fet. 
Per tant, anirà condicionada. 
 
Aquesta empresa ens té interposat un contenciós per una multa que té 
imposada de 3.000 €. 
 
Pel que fa al que ha dit el Sr. Enric Martínez, el tema de l’Hotel Ridomar és 
diferent, té una altra classificació. No té classificació hotelera i, per tant, no 
són comparables. També els propietaris d’aquest hotel ens han interposat 
un contenciós. 
 
Torna a intervenir el Sr. Orobitg dient que quan es detecten irregularitats el 
que s’ha de fer és denunciar. Això ho diu pels Srs. Fuertes i Pascual. Tenen 
tota la llibertat de fer-ho. 
 
En aquest cas, el que es fa és ampliar un 10%, però és per a millorar la 
qualitat de les instal.lacions. La tendència dels hotelers no és posar més 
habitacions, sinó millorar i ampliar les que tenen, per augmentar la 
categoria. 
 
La política hotelera d’aquest Ajuntament és molt clara, i és la de millorar la 
nostra oferta, començant per la hotelera. 
 
Si una part del sector hoteler no està content amb mi, és precisament per la 
meva lluita contra certes pràctiques, perquè l’objectiu és la millora de la 
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qualitat. També treballem amb molts altres temes en aquesta mateixa línia, 
i per tant creu que la crítica és injusta. 
 
En definitiva, l’objectiu és clar, la millor qualitat turística, i per això hem de 
donar les llicències quan es compleixi la legalitat. Per això, demana el vot a 
favor. 
 
De nou, intervé el Sr. Rodríguez dient que no sap molt bé el que li ha 
contestat el Sr. Jordi Martínez. 
 
Jo vaig tenir la lleialtat de denunciar personalment aquest cas perquè vaig 
tenir coneixement de ell, però per això també vull el compromís per part de 
vostès per actuar en conseqüència. 
 
Insisteix en la pregunta feta abans, de si la llicència d’obres va condicionada 
o no a la solució de les irregularitats. Com ja ha dit, condiciona el vot a 
aquesta resposta. 
 
Novament, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que el que ha 
demanat al regidor d’urbanisme és que li expliqués com està la situació.  
 
Nosaltres no li estem demanant que faci quelcom coses estranyes, li estan 
demanant que es miri amb els mateixos ulls ambdues infraestructures, tant 
la que espera una solució des de l’any 2009, com l’actual del Sunrise. 
 
Ell entén que el que es farà ara, avui, és legalitzar una il.legalitat, i que la 
llicència serà condicionada. 
 
Vostès, l’equip de govern, són solament 8 i han de comptar amb la resta de 
grups. Nosaltres, tots treballem per a Lloret. Per tant, no podem dir que 
nosaltres no fem la feina.  
 
Hauríem de treballar junts, amb transparència i amb més informació, i 
també amb educació, Sr. Alcalde, ja sap per on vaig. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Fuertes dient al Sr. Jordi Martínez com és que 
alguns grups han tingut temps de mirar-se el tema i altres no. Ell a part de 
ser regidor té els seus negocis, els quals el seu grup està intentant 
boicotejar de fa molts anys, per tant entendrà que haig de treballar per mi. 
 
Potser vostès s’han de plantejar perquè no s’aproven els seus temes. 
 
Diu que s’ha posat una sanció de 3.000 € a aquesta empresa, però les fotos 
són de fa un any i mig, actualment l’obra està molt més avançada. Una 
sanció de 3.000 € per les obres que es veuen a les fotografies, tampoc és 
per sentir-se molt orgullós. 
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Ell no té tot el temps del mon per revisar-se tota aquesta documentació en 
3 dies, i segurament que el Sr. Martínez tampoc. L’equip de govern sap 
quan convocaran el Ple i si no tenen un tema a punt el poden posposar per 
al proper, però aquest avantatge no la tenim la resta de regidors. Aquest 
comentari ha estat desencertat. 
 
Quan el Sr. Orobitg ha parlat que cal denunciar fets irregulars, vol fer 
constar que ells porten anys denunciant, però que se’ls qüestiona quan ho 
fan. En aquest Ajuntament hi ha uns inspectors que han de controlar 
aquestes irregularitats, i per sobre d’ells un regidor responsable. Entén que 
aquesta tasca no l’ha de fer l’oposició. 
 
Per molt que el Sr. Martínez digui que s’està treballant bé, cada cop hi ha 
més establiments tancats i la situació és pitjor. Cal dir també que hi ha 
menys aldarulls perquè hi ha menys gent, no perquè hi hagi més qualitat en 
el turisme. 
 
I per últim, dir-li al Sr. Orobitg que quan era oposició estava en contra del   
Blanca Aurora, però ara ha fet un canvi radical. Potser s’hauria de ser més 
coherent. 
 
Contesta el Sr. Jordi Martínez dient al Sr. Rodríguez que sí, que estarà 
condicionada a la solució de les irregularitats. 
 
Aquesta obra ha estat durant un temps precintada i hi ha diferents multes 
en base als diferents expedients. 
 
Ha de dir que les obres no pretenen ampliar el nombre d’habitacions, sinó 
que intenten millorar la qualitat de l’hotel. Per tant, creu que en definitiva, 
si fem les coses bé, serà bo també per al turisme de Lloret. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que recorda haver signat 
varies sancions a l’Hotel Sunrise, i que segur que s’està fent un seguiment 
del cas. 
 
Malgrat la crisis, hi ha hotels que estan fent esforços en millorar-se i s’està 
fent un esforç important a favor de la qualitat turística. En aquest sentit, ha 
de dir que sembla que aquesta temporada vindran més turistes russos. 
 
Pel que està veient en aquest Ple, hi ha votacions que semblen tenir per 
objecte una mena de bloqueig de l’equip de govern. Però en definitiva, no 
ens fan a nosaltres la punyeta, sinó als ciutadans. Fins i tot s’està votant en 
contra en temes que anteriorment havien estat votats favorablement. 
Vostès sabran el que fan. 
 
Sense més deliberació, i per amb 9 vots favorables dels regidors dels grups 
de CIU, ICV-EUIA i ERC, 3 vots en contra dels regidors dels grups de PPC i 
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NO ADSCRIT, i 8 abstencions dels regidors dels grups de MILLOR i PSC-PM, 
el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

FETS: 
 
1.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 17 de setembre de 
2012, acordà: 
 

“Primer.-  Aprovar i sotmetre novament a informe de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona, el Pla de Millora Urbana d’ordenació 
volumètrica de l’ampliació de l’Hotel Sunrise, situat al carrer Sènia del 
Barral, 46 de Lloret de Mar, juntament amb l’Estudi d’Impacte i 
Integració Paisatgística, d’iniciativa de la mercantil SUNRISE HOTELS, 
SL i redactat per l’arquitecte n’Antonio Luis Vima i Moreno, en els 
termes previstos a l’art. 87 del Text refós de la Llei d’urbanisme 
aprovat per DL 1/2010 de 3 d’agost.  
 
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.- Notificar el present acord a SUNRISE HOTELS, SL com a 
promotors d’aquest planejament derivat.” 
 

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. 201, de data 18 d’octubre 2012, Diari de 
Girona de data 3 d’octubre de 2012, Tauler d'Anuncis de la 
Corporació i Web municipal. 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. 
 
3.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 8 
de novembre de 2012, acordà emetre informe favorable en relació a 
aquest planejament derivat.  
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.- L’art. 172.2 de la NN.UU. del POUM de Lloret de Mar disposa  
 

“Article 172. Substitució o remodelació integral de l’edificació 
mantenint l’ús hoteler 
 
(...) 
2. Així mateix, per a aquelles subzones en què es preveu la 
possibilitat d’incrementar el sostre actual hoteler en un 
determinat percentatge, la nova edificació podrà esgotar també 
aquest increment, sempre que es mantingui l’ús hoteler i es 
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tramiti i aprovi un Pla especial. Aquest Pla especial definirà la 
resta dels paràmetres d’edificació, garantint, en tot cas, la 
integració de l’edificació en el seu entorn.” 
 
Per altra banda, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, 
en sessió de data 5 de març de 2008 va considerar respecte a la 
figura del pla especial previst en el POUM de Lloret de Mar que, 
vist el contingut i finalitat d’aquest tipus de planejament derivat, 
s’ajusta més a les finalitats dels anomenats plans de millora 
urbana, entenent que la figura de planejament derivat que cal 
redactar no és un pla especial urbanístic sinó un pla de millora 
urbana d’ordenació volumètrica.   
 

II.-  S’apliquen a aquest expedient els articles 70, 81, 85, 87 i 92 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme (endavant TRLUC), modificada per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació de la TRLUC; i els 
articles 90, 91, 110 i 111 del Reglament de la Llei d’urbanisme 
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.  

  
III.- La legislació aplicable ve recollida als arts. 52 i 114 del Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, en relació a 
l’art. 47 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 
essent el quòrum legal necessari per a la seva aprovació el de 
majoria simple. 

 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i 
Seguretat Ciutadana, adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana d’ordenació 
volumètrica de l’ampliació de l’Hotel Sunrise, situat al carrer Sènia del 
Barral, 46 de Lloret de Mar, juntament amb l’Estudi d’Impacte i 
Integració Paisatgística, d’iniciativa de la mercantil SUNRISE HOTELS, 
SL i redactat per l’arquitecte n’Antonio Luis Vima i Moreno. 
 
Segon.- Trametre als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona la 
documentació tècnica i administrativa als efectes d’ informació, 
coordinació i arxivament, com a condició prèvia a la publicació del 
present acord. 
 
Tercer.- Disposar la publicació d’aquest acord i de la normativa 
urbanística del Pla de Millora Urbana al Butlletí Oficial de la província. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’entitat mercantil SUNRISE 
HOTELS, SA com a promotora d’aquest planejament derivat. 

 



43 

10.- APROVACIO DEL DOCUMENT D’ACLARIMENT A LES 
PRESCRIPCIONS CONTINGUDES EN L’ACORD DE DATA 14 DE 
FEBRER DE 2013 D’APROVACIÓ DEFINITIVA PER PART DE LA 
COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE GIRONA DEL PLA 
ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CASC ANTIC (ZONA CLAU 2.1) DE 
LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez, 
dient que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ha supeditat  
l’aprovació definitiva del Pla Especial del Casc Antic, a les següents 
prescripcions: 
 
- La normativa del Pla especial haurà de determinar que, per tal de no 

condicionar ni dificultar la regulació de protecció dels béns protegits, 
mentrestant no es redacti i s’aprovi el Pla especial de protecció del 
patrimoni previst en l’article 21.3, i qualsevol intervenció en aquestes 
edificacions. 

- Caldrà completar i concretar la justificació de la necessitat o 
conveniència d’unificar el tractament normatiu en les tres subzones  de 
la zona de Casc Antic, pel que fa a les plantes àtic. 

- Pel que fa als dos plànols a escala 1/1000, la carta de colors que 
incorpora el text refós, amb el color corresponent a cada RAL previst, es 
recomana revisar els colors proposats per tal d’adequar-los a tonalitats 
més pròpies de teixits urbans  

 
Pel que fa a la incidència del Pla Especial sobre els edificis catalogats cal 
assenyalar que el vigent Pla d’Ordenació Urbanística General incorpora un 
Catàleg de Béns a Protegir (Volum VIII). 
 
Cal afegir a més que el Pla Especial comptà amb informe favorable de la 
Comissió de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat en el 
que s’assenyala: 
 

“El document presentat es redactat per tal de regular l’edificació 
existent en l’àmbit del nucli històric. Així s’han elaborat 1659 fitxes 
que corresponen de forma individual a cadascuna de les 1125 
parcel·les que constitueixen el conjunt dels casc antic. (...) 
Aquestes fitxes regulen aspectes normatius d’acabats i colors i 
materials i també concreten la clau urbanística a la que pertanyen, el 
nombre de plantes i si tenen àtic o no i l’ús de la planta baixa.” 

 
La justificació de la necessitat o conveniència d’unificar el tractament 
normatiu en les tres subzones (2.1.a, 2.1.b i 2.1.c) de la zona de Casc 
Antic, pel que fa a les plantes àtic obeeix al principi d’igualtat i de no crear 
greuges comparatius en relació a la zonificació 2.1.a, 2.1.b i 2.1.c que són 
anàlogues i l’únic paràmetre diferenciador és l’existència de pati d’illa.  
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Pel que fa als dos plànols a escala 1/1000, són plànols merament consultius 
i complementaris atès que la documentació gràfica del pla especial resulta 
plenament ajustada a les exigències de l’art. 69.1. 
 
I pel que fa a la carta de colors del document és el resultat d’un procés de 
participació ciutadana, tràmit d’informació pública, estimació parcial 
d’al.legacions.  
 
Finalment, la carta de colors que incorpora el text refós, amb el color 
corresponent a cada RAL previst, el present Pla Especial Urbanístic no 
difereix substancialment en relació al vigent Pla Especial de Tractament de 
Façanes del Casc Antic, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona en sessió de data 27 de juliol de 1993, que diu que 
en línies generals l’aplicació d’aquest pla especial pot suposar una millora 
per la conservació de les característiques tipològiques del nucli delimitat. En 
aquest sentit no hi ha objeccions al respecte. 
 
En definitiva i, perquè tothom ho entengui, el que ha succeït es que la CTU 
ha demanat unes clarificacions respecte uns articles i, com que l’òrgan que 
l’ha aprovat és el Plenari d’aquest Ajuntament, el que hem de fer ara és 
trametre aquestes clarificacions aprovades pel mateix plenari. 
 
Finalitza dient que els veïns del casc antic es mereixen que s’aprovi aquest 
punt. 
 
Sense més deliberació, i amb 19 vots favorables dels regidors dels grups de 
CIU, MILLOR, PSC-PM, PPC, ICV-EUIA i ERC, i 1 abstenció del regidor NO 
ADSCRIT, el Ple Municipal adopta el següent acord: 
 

F E T S 
 
1.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió celebrada 
en data 14 de febrer de 2013 aprovà definitivament el Pla Especial del 
Casc Antic (Zona Clau 2.1) de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal. 
 
2.- En relació a les prescripcions que es contenen en l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, s’ha redactat per part dels 
Serveis Tècnics Municipals un document d’aclariments. 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- Resulta d’aplicació 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, així com el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme. 
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i 
Seguretat Ciutadana, adopta el següent ACORD: 
 
Aprovar el document d’aclariments elaborat pels Serveis Tècnics en 
relació al  Pla Especial del Casc Antic (Zona Clau 2.1) de Lloret de Mar. 

 
11.- RATIFICACIO ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL 11/02/2013, 
D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera, donant 
lectura primerament de l’acord. 
 
Continua dient que la voluntat de l’equip de govern era haver-ho portat a 
aquest Ple abans, però ha hagut dues circumstàncies que ho han demorat. 
 
La primera és que no havia una fórmula estàndard, cosa que ara sí que hi 
és. I la segona, que s’esperava una subvenció de la Diputació de Girona, 
que ara ja es té. 
 
Aquestes són les raons del perquè no s’ha presentat aquest acord abans al 
Plenari, i la raó que, per terminis, s’aprovés primer per Junta de Govern 
Local. 
 
Intervé el Sr. Cortés dient que s’ha d’agafar el compromís de complir el 
pacte i que s’haurien de realitzar auditories medi ambientals als diferents 
edificis públics, en ares a la major eficiència. 
 
Pren la paraula el Sr. Rodríguez, dient que hi ha una màxima ecologista que 
diu que s’ha de pensar globalment i actuar localment. 
 
Aquest tema s’inicia el 2008 i és fruit d’un important treball de la societat 
civil, i no sols dels ajuntaments. És a dir, sols s’avançarà amb la participació 
de tots els interessats. 
 
Tenim 3 anys per endavant per avançar en aquest tema, i ja s’està 
treballant en el pla urbà de mobilitat i sostenibilitat. 
 
Es necessari fer una auditoria energètica, així com també reduir la despesa 
en enllumenat públic. El que s’ha de fixar també són els costos econòmics, 
és a dir, el quan i qui paga. Sembla que s’està parlant entre 125.000 i 
235.000 €. 
 
S’ha de fer un inventari i tenir un pla d’acció, i el termini per fer-ho és l’any 
2020 en que s’ha d’aconseguir una reducció del 20%. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Bernat dient que des del grup municipal 
socialista ens sembla molt bé que es faci aquest Pla d’Acció d’Energia 
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Sostenible, però li fan una pregunta Sr. Alcalde. Qui farà aquest pla i a 
càrrec de qui anirà, si de la Diputació o a càrrec nostre?. 
 
Ells ja han manifestat en anteriors ocasions que estan totalment a favor de 
l’estalvi energètic, tot i que en els últims projectes d’edificis aprovats creu 
que no s’ha tingut en compte, ja que si es fan edificis amb molt vidre o amb 
elements que a l’hora d’escalfar o refrigerar ens costin menys diners, estem 
ajudant a tothom. 
 
Entenen que avui, amb aquest pla, es planteja el futur de Lloret de Mar des 
d’una altra perspectiva.  
 
Contesta el Sr. Riera que ja estan treballant. Concretament, l’inventari ja 
s’ha començat, i també s’està treballant en el tema de la millora de 
l’enllumenat públic. 
 
Pel que fa a les auditories dels edificis, algunes ja estan fetes. Evidentment, 
l’objectiu és la màxima eficàcia. Pel que fa al desenvolupament del pla 
d’acció i els seus costos, s’ha de dir que es demanarà un crèdit a cost zero 
al Banc Europeu d’Inversions. 
 
Com ja ha dit abans, també tenim ara una línia de subvenció per part de la 
Diputació de Girona. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que nosaltres també tenim 
una plantilla cada vegada més curta. No obstant això, s’està treballant en el 
plec de condicions, que ha de ser el motor de l’estalvi, i fent esforços per 
trobar fórmules eficients. 
 
Sense més deliberació, i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
Des de l'última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat, 
per raons d'urgència, un acord de competència del Ple i que, com a 
conseqüència, cal la seva ratificació per aquest. L’acord és el 
següent: 
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 11/02/2013. 
 
06.15.- ADHESIÓ AL PACTE D'ALCALDES I ALCALDESSES, PER 
LA LLUITA CONTRA L'ESCALFAMENT DE LA TERRA. 
 
REF EXP.: G112013000053 – 4-2013-DIV.SSJJ. Adhesió pacte alcaldes 
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La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses”, una de les iniciatives més ambicioses com a 
mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra 
l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no 
formal de consultes amb moltes ciutats europees.  
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi 
adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les 
emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i 
relacionades amb les fonts d’energia renovables.  
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un 
plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la 
participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les 
ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles 
i cal recolzar els seus esforços.  
 
L'Ajuntament de Lloret de Mar té la voluntat d'avançar cap a 
l'establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació que 
ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes 
d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a 
més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees 
urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) 
que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% 
fins l'any 2020, incrementar en un 20% l'eficiència energètica i 
aconseguir que un 20% del subministrament energètic procedeixi de 
fonts renovables.  
 
La Junta de Govern Local, ACORDA: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Lloret de Mar fa seus els objectius de la 
Unió Europea per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les 
emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 
2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts 
d’energies renovables.  
 
Segon.- L’Ajuntament de Lloret de Mar es compromet a elaborar un 
Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de 
la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les 
directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i 
Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i 
una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius 
plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el 
suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a 
les Comarques Gironines.  
 
Tercer.- L’Ajuntament de Lloret de Mar es compromet també a 
elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels 
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objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites 
obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els 
termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes i 
Alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa.  
 
Quart.- Facultar l'alcalde de Lloret de Mar per a que signi el formulari 
d'adhesió al Pacte.  
 
Cinquè.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i 
Energia de la Unió Europea (en els termes del model establert), a 
l'Oficina del Pacte de Brusel·les (COMO) i a la Diputació de Girona per 
fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la 
província que s’hi adhereixin.  
 
Sisè.- Ratificar aquest acord en la propera sessió que celebri el Ple de 
l’Ajuntament. 

 
12.- RATIFICACIO DIVERSOS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé, dient que 
aquest punt tracta de la ratificació de diferents decrets d’alcaldia. En 
concret de tres, dos d’ells referits al servei de teleassistència domiciliària i al 
programa d’aquesta mateixa matèria, i un tercer d’aprovació de la conversió 
del Consorci de la Costa Brava en una ELA (Entitat Local d’Aigua). 
Seguidament, dóna lectura íntegra als tres decrets. 
 
Intervé el Sr. Enric Martínez, dient que en el present punt demanem el vot 
per separat dels decrets d’alcaldia presentats, donat que entenem que dos 
d’ells estan en la mateixa línea 2412/2012 i 2413/2012 del servei de tele-
assistencia i el tercer 2553/2012 fa referència al consorci de la Costa Brava, 
entenem que no es pot condicionar el vot fent els tres temes junts. 
 
Pren la paraula el Sr. Fuertes, fent la mateixa sol.licitud del Sr. Enric 
Martínez. 
 
Seguidament, es posa a votació els dos primers decrets, és a dir, els 
números 2412/2012 i 2413/2012, els quals són aprovats per unanimitat. 
 
Abans de la votació del tercer decret, el Sr. Alcalde explica que es tracta 
d’un pur tecnicisme i que afecta a tots els municipis que formen part del 
Consorci. 
 
Posat a votació el decret número 2553/2012, és aprovat per 11 vots 
favorables dels regidors de CIU, PSC-PM, ICV-EUIA i ERC, i 9 abstencions 
dels regidors dels grups de MILLOR, PPC i NO ADSCRIT. 
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Per tant, el Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió 
Informativa de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, 
adopta el següent ACORD: 

 
Des de l'última sessió del Ple, per Decret d’Alcaldia s’han adoptat, per 
raons d'urgència, resolucions de competència  del Ple  i que, com a 
conseqüència, cal la seva ratificació per aquest. Aquests Decrets són 
els següents: 
 
DECRET D’ALCALDIA 2412/2012. 
 
REF. EXP.: PROGRAMA REGULADOR DEL SERVEI DE TELEASISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 
– CONVENI 53/12 
REF. DECRET: DA- 10/12/2012 -SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
Mitjançant el conveni de col·laboració, de data 1 de març de 2008, 
subscrit entre EL INSTITUTO DE MAYORES Y DE SERVICIOS 
SOCIALES (IMSERSO), LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS (FEMP) i la Diputació de Girona es va posar en marxa el 
Programa regulador del Servei de Teleassistència Domiciliària, 
consistent en una modalitat de servei social que permet l'atenció 
permanent i a distància dels usuaris mitjançant una tecnologia 
adequada. 
 
Amb la perspectiva de donar continuïtat a la prestació del servei, es 
va iniciar un procés de negociacions entre totes les entitats que 
col·laboren en el Programa, a resultes del qual es coneix, des del dia 
6 de novembre de 2012, el desistiment en la participació de 
l'IMSERSO i de la FEMP a tots els nivells del programa de 
teleassistència a partir del dia 1 de gener de 2013. 
 
En el marc de les competències que els ajuntaments, consells 
comarcals  i la Diputació de Girona tenen atribuïdes, les entitats 
constaten que el desistiment del programa per part de l'IMSERSO i la 
FEMP no pot donar lloc a la interrupció del Programa i del servei que 
ofereix, pel seu caràcter bàsic, necessari i essencial i, per tant, estan 
d'acord en promoure la seva continuïtat. 
 
La continuïtat en la prestació del servei requerida ha comportat que 
els ens locals interessats i la Diputació de Girona, esmercessin 
esforços per donar continuïtat al servei, redefinint el nou marc de 
col·laboració interinstitucional entre els ajuntaments/consells 
comarcals i la pròpia Diputació. 
 
Com a resultat d'aquestes actuacions, la Diputació de Girona ha 
aprovat, per acord de la Junta de Govern, de data 27 de novembre de 
2012, el conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre la 
pròpia Diputació i els ajuntaments/consells comarcals interessats per 
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al desenvolupament del programa de teleassistència, amb l'objectiu 
de regular i desenvolupar els criteris de la prestació del Servei de 
Teleassistència, per al programa de teleassistència del 
municipi/comarca que s'hi adhereixi a l'esmentat conveni. 
 
La continuïtat en la prestació del servei requerida i el fet que en la 
FEMP concorri la condició d'òrgan de contractació en les actuacions 
precedents i esmentades comporta que, amb motiu del seu 
desistiment, a partir del dia 1 de gener de 2013, calgui garantir, 
alhora, la continuïtat del servei contractat amb l'empresa “Televida 
Servicios Sociosanitarios, S.L.”, i que per aquest motiu, les dues parts 
que subscriuen el present conveni, acorden que sigui la Diputació de 
Girona l'entitat que assumeixi la funció d'òrgan de contractació, 
incloent-se tots els tràmits que comprenen l'inici  i el procediment de 
contractació fins a la seva adjudicació, seguiment i resolució, així com 
el de la prèvia contractació d'emergència amb l'actual empresa 
contractista, als efectes de donar continuïtat en la prestació del 
servei, a partir del dia 1 de gener de 2013 i donada la manca de 
temps en tenir resolt el pertinent procediment licitatori a partir 
d'aquesta data. 
 

A tal fi, per acord del Ple de la Diputació, de data 27 de novembre de 
2012, es va aprovar el conveni tipus d'encàrrec de gestió, a favor 
d'aquesta, per a la contractació del servei de Teleassistència 
domiciliària. 
 
És per això, que de conformitat amb l'article 22 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (si es ajuntament) o 
de conformitat amb l'article 13 de la del Decret legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de l'Organització 
Comarcal de Catalunya,  
 
RESOLC: 
   
Primer.-  Aprovar el conveni d'encàrrec de gestió per a la contractació 
del servei de teleassistència domiciliària, que va aprovar el Ple de la 
Diputació de Girona, en sessió de data 27 de novembre de 2012, 
adherint-se  l’Ajuntament de Lloret de Mar de forma expressa al 
mateix. 
 
Segon.- Acceptar  les condicions  i compromisos següents: 
 
1) Acceptar el contingut i efectes del contracte resultant del procés de 
contractació que durà a terme la Diputació de Girona i l'obligació  a 
complir-lo i respectar-lo mentre no es revoqui de forma expressa la 
present adhesió. 
 
2) Obligar-se a: 
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a) Formular les peticions i facilitar totes les dades necessàries 

a la Diputació de Girona per a dur a terme els processos de 
contractació centralitzada que es derivin d’aquest conveni. 

b)  Aprovar l’autorització-disposició de la despesa, emetre el 
document comptable AD abans que la Diputació de Girona 
dugui a terme l’adjudicació, el   qual l’haurà de remetre a la 
Diputació de Girona per incloure-la en l’expedient de 
contractació a efectes de disponibilitat pressupostària. 
L’import de  l’autorització-disposició es fixarà mitjançant 
informe justificat de l’àrea de benestar i família de 
l’Ajuntament. 

c) L’Ajuntament de Lloret de Mar designarà una persona de la 
seva organització per tal que exerceixi les tasques de gestió 
i coordinació amb la Diputació de Girona, per al seguiment 
del contracte i, per tant, serà l’interlocutor entre 
l’Ajuntament i aquesta Diputació. 

d) Les incidències que es puguin produir durant la fase 
d’adjudicació com a l’inici de l’execució dels contracte 
adjudicat, dins d’aquest sistema de contractació 
centralitzada hauran de ser canalitzats a través de la 
Diputació de Girona. 

e) Els problemes i conflictes que durant l’execució puguin 
sorgir amb l’adjudicatari del contracte seran objecte 
d'avaluació i solucions, en les reunions periòdiques que 
mantinguin les parts per fer el seguiment de les actuacions. 
D'acord amb allò establert en el pacte tercer del conveni 
d'encàrrec, la Diputació de Girona, com a òrgan de 
contractació, traslladarà a l'empresa contractista les 
incidències que es produeixin, als efectes de prendre les 
mesures o les actuacions que, en dret, calgui dur a terme. 

 
Tercer.- Fixar el termini de vigència de la present adhesió al sistema 
de contractació centralitzada que en resulta, a partir de la data de la 
signatura d'aquest document, i mentre es mantingui la vigència del 
contracte. 
 
Quart.-  Sotmetre la present resolució a la ratificació del Ple de 
l'Ajuntament de Lloret de Mar en la propera sessió que celebri. 
 
DECRET D’ALCALDIA 2413/2012. 
 
REF. EXP.: ADHESIÓ AL PROGRAMA DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA – conveni 
54/12 
REF. DECRET: DA- 10/12/2012 -SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
Mitjançant el conveni de col·laboració, de data 1 de març de 2008, 
subscrit entre EL INSTITUTO DE MAYORES Y DE SERVICIOS 
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SOCIALES (IMSERSO), LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y 
PROVINCIAS (FEMP) i la Diputació de Girona es va posar en marxa el 
Programa regulador del Servei de Teleassistència Domiciliària, 
consistent en una modalitat de servei social que permet l'atenció 
permanent i a distància dels usuaris mitjançant una tecnologia 
adequada. 
 
Amb la perspectiva de donar continuïtat a la prestació del servei, es 
va iniciar un procés de negociacions entre totes les entitats que 
col·laboren en el Programa, a resultes del qual es coneix, des del dia 
6 de novembre de 2012, el desistiment en la participació de 
l'IMSERSO i de la FEMP a tots els nivells del programa de 
teleassistència a partir del dia 1 de gener de 2013. 
 
En el marc de les competències que els ajuntaments, consells 
comarcals  i la Diputació de Girona tenen atribuïdes, les entitats 
constaten que el desistiment del programa per part de l'IMSERSO i la 
FEMP no pot donar lloc a la interrupció del Programa i del servei que 
ofereix, pel seu caràcter bàsic, necessari i essencial i, per tant, estan 
d'acord en promoure la seva continuïtat. 
 
La continuïtat en la prestació del servei requerida ha comportat la 
redefinició d'un nou marc de col·laboració interinstitucional entre la 
Diputació de Girona i els ens locals de la demarcació que s'adhereixin 
al Programa de Teleassistència. 
 
Com a resultat d'aquestes actuacions, la Diputació de Girona ha 
aprovat, per acord de la Junta de Govern, de data 27 de novembre de 
2012, el conveni tipus de col·laboració interinstitucional entre la 
pròpia Diputació i els ajuntaments/consells comarcals interessats per 
al desenvolupament del programa de teleassistència, amb l'objectiu 
de regular i desenvolupar els criteris de la prestació del Servei de 
Teleassistència, per al programa de teleassistència del 
municipi/comarca que s'hi adhereixi a l'esmentat conveni. 
 
En desenvolupament d'aquesta previsió, és manifesta la voluntat de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar de forma part d'aquest marc de 
col·laboració amb la resta de municipis i consells comarcals que 
s'adhereixin al projecte i amb la pròpia Diputació de Girona, per tal 
de prestar conjuntament el servei de teleassistència domiciliària. 
 
És per això, que de conformitat amb l'article 22 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (si es ajuntament) o 
de conformitat amb l'article 13 de la del Decret legislatiu 4/2003, de 
4 de novembre pel qual s'aprova el Text refós de l'Organització 
Comarcal de Catalunya,  
 
RESOLC: 
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Primer.-  Aprovar el conveni  de col·laboració interinstitucional entre 
la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Lloret de Mar per al 
desenvolupament del programa de teleassistència, adherint-se de 
forma expressa al mateix. 
 
Segon.- Acceptar  les condicions  i compromisos que se'n deriven del 
conveni esmentat. 
 
Tercer.-  Supeditar el termini de vigència de la present adhesió al de 
la  contractació centralitzada que en resulta, en virtut del conveni 
d'encàrrec de gestió, aprovat pel Ple de la Diputació, amb data 27 de 
novembre de 2012,  a partir de la data de la signatura d'aquest 
document, i mentre es mantingui la vigència del contracte. 
 
Quart.- Sotmetre la present resolució a la ratificació del Ple de 
l'Ajuntament en la propera sessió que celebri. 
 
DECRET D’ALCALDIA 2553/2012. 
 
REF. EXP.: DECRET APROVACIÓ CCB en ELA 
REF. DECRET: DA- 27/12/2012 -SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
Vist que el Consorci de la Costa Brava, del qual aquest Ajuntament de 
Lloret de Mar és membre de ple dret des de la seva fundació, ha 
endegat el procediment per a la seva constitució en entitat local 
d’aigua bàsica de caràcter municipal d’abastament d’aigua en alta i de 
sanejament d’aigües residuals en alta, així com la reutilització 
d’aigües regenerades, de conformitat amb les corresponents 
concessions o autoritzacions de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Vist que s’ha rebut la notificació del decret núm. 29/2012, de 29 de 
novembre de 2012, de la presidència del Consorci de la Costa Brava, 
mitjançant el qual s’atorga audiència de l’expedient administratiu 
instruït per a la constitució del Consorci en entitat local d’aigua bàsica 
a aquest Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Vist que s’ha convocat Junta General del Consorci per avui 27 de 
desembre per sotmetre a consideració dels Ajuntaments membres 
l’aprovació de la constitució del Consorci de la Costa Brava en entitat 
local d’aigua bàsica, però que no li és possible a aquest Ajuntament 
enviar a cap representant a la Junta General. 
 
És per això que, DISPOSO:      
 
PRIMER.-  Prendre coneixement del procediment administratiu per a 
la constitució del Consorci de la Costa Brava en entitat local d’aigua 
bàsica (ELA) de sanejament d’aigües residuals en alta i de 
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d’abastament d’aigua en alta, inclosa la producció i la reutilització 
directa d’aigües residuals depurades i el subministrament d’aigües 
regenerades. 
 
SEGON.- Aprovar la constitució del Consorci de la Costa Brava en 
entitat local d’aigua bàsica de caràcter municipal d’abastament 
d’aigua en alta i de sanejament d’aigües residuals en alta, així com la 
reutilització d’aigües regenerades, de conformitat amb les 
corresponents concessions o autoritzacions de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 
 
TERCER.- Comunicar el present decret al Consorci de la Costa Brava 
per a que en prengui coneixement. 
 
QUART.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que es 
celebri. 

 
13.- DESESTIMACIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE 
LA MODIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 3ª DE 
L’ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS PERMESOS EN SÒL PRIVAT 
LLIURE D’EDIFICACIÓ (“RETRANQUEIG PRIVAT”) DE LLORET DE 
MAR. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Orobitg el qual dóna, en 
primer lloc, lectura a la proposta.  
 
Continua dient que aquesta ordenança es va aprovar en la legislatura 
passada, en la que CIU tenia majoria absoluta. Tothom era conscient que, 
degut a la nova composició del consistori, en aquest tema ens podríem 
trobar en una situació similar a la de les mostres comercials. 
 
En vistes d’això, el Sr. Valls va decidir la creació d’una comissió integrada 
per tots els portaveus dels grups municipals, per assolir uns acords que 
donin satisfacció a les pretensions dels establiments de restauració. En cap 
moment es va parlar, en aquesta comissió, per part de ningú, 
d’establiments comercials. 
 
Entre tots varen acordar donar-nos un any més de pròrroga, és a dir, 
quatre i no tres, que creu que finalitza el mes de setembre. 
 
En aquest termini, en el que esperen que es tingui la regulació definitiva, 
que és el que presentem a aprovació en el punt següent. 
 
Per tant, es perllonga la situació d’interinitat i espera que aquest punt 
prosperi i que sigui aprovat per tots. 
 
Intervé el Sr. Rodríguez, dient que la justícia és lenta, ja que ha trigat 3 
anys en haver sentència, i la situació que s’ha creat és kafkiana.  
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Seguidament, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que el seu grup 
votarà a favor, donat que ja s’han acceptat les seves esmenes. 
 
Acte seguit, intervé el Sr. Fuertes dient que discrepen en la potestat 
discriminatòria que pretén l’equip de govern vers els usos urbanístics del sòl 
privat, en funció de l’activitat autoritzada, ja que tant la directiva de serveis 
del 2006/123 en el seu art. 10, com la seva transposició a l’Estat espanyol 
amb la Llei 17/2009, deixen ben clar que no es pot regular de forma 
discriminatòria l’accés als serveis. 
 
Impedir l’ús del retranqueig privat per a usos determinats crea una 
competència desigual i artificial entre els establiments del mateix sector, 
creant una competència emparada amb les normes urbanístiques locals que 
vostès volen aprovar. 
 
L’ajuntament incideix també en el preu de mercat d’una forma artificial, ja 
que els propietaris de Lloret veuran com el seu establiment té un preu o un 
altre no en funció del preu de compra ni de la seva ubicació, sinó en funció 
de l’activitat que es desenvolupi. 
 
Entenen que hi ha una greu discriminació entre el que són comerços i els  
establiments de restauració. 
 
Contesta el Sr. Orobitg dient que aquest debat ja està fet. Es va presentar 
recurs contenciós administratiu i que el TSJC ha resolt i no avala el que ha 
dit el Sr. Fuertes ara. 
 
Nosaltres estem a favor de l’informe emès en el seu dia amb els serveis 
tècnics municipals. 
 
La sentència dóna la raó a l’Ajuntament, excepte en què anul.la les 
moratòries, dient que aquest tema ja està regulat per la llei. Però el cor de 
l’acord no es toca i, per tant, roman igual. 
 
De nou, intervé el Sr. Rodríguez dient que les coses s’han d’explicar bé, ja 
que les comparacions s’han de fer entre iguals. Entén que hem d’aprovar-ho 
avui per poder complir els terminis que ens hem fixat. 
 
De nou, intervé el Sr. Fuertes dient que ells ho entenen de manera diferent, 
i que la discriminació es crea en el preu del mercat dels locals. Per això 
diuen que no es tracta a tots per igual. Ells estan d’acord amb l’associació. 
 
Contesta novament el Sr. Orobitg dient que evidentment hi ha una regulació 
diferent per a uns i per a altres, i no podia ser d’una altra manera, perquè 
també són diferents activitats. I hem d’actuar ja, perquè hi ha algú que ja 
comença a infringir la normativa. 
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Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que hi ha una normativa que 
ja està aprovada i que també està aprovada la regulació de les mostres 
comercials. De totes maneres, es farà que la inspecció faci la seva feina 
perquè no torni a passar el que passava abans. 
 
Sense més deliberació, i amb 14 vots favorables dels regidors de CIU, PSC-
PM, PPC, ICV-EUIA, ERC i NO ADSCRIT, i 6 vots en contra dels regidors del 
grup de MILLOR, el Ple Municipal adopta el següent acord: 
 

El Ple de la Corporació, en sessió de data 24/09/2012, va aprovar 
inicialment la modificació de la Disposició Transitòria 3ª de 
l’ordenança reguladora dels usos permesos en sòl privat lliure 
d’edificació (“retranqueig privat”) de Lloret de Mar. Amb aquesta 
aprovació inicial es proposava que el text de l’esmentada disposició 
transitòria quedés redactat de la següent manera: 
 
“Els titulars d’establiments de restauració que a la data d’entrada en 
vigor de la present ordenança estiguin ocupant espais de sòl privat 
lliure d’edificació amb taules i cadires, tindran un termini de 4 anys a 
comptar de l’entrada en vigor de l’ordenança per sol.licitar la llicència 
ambiental per la qual s’autoritzi aquesta ocupació”. 
 
Durant el termini d’exposició pública s’ha presentat una sola 
al·legació per part de l’Associació de Comerciants de Lloret de Mar, en 
la que, en síntesi, s’argumenta que la modificació aprovada, en la 
mesura en que amplia un any més el termini de moratòria que es 
concedeix als titulars d’establiments de restauració per a legalitzar 
ambientalment els espais de “retranqueig privat”, suposa un greuge 
comparatiu respecte els titulars d’establiments comercials i, en 
conseqüència, es proposa que els comerços que ho desitgin puguin 
instal.lar estructures fixes o, en el seu defecte, si es decideix algun 
altre format d’estructura fixa pel sector de la restauració, que 
s’apliqui el mateix criteri adaptat als comerços. 
 
L’argument basat en el greuge comparatiu que, pretesament, 
l’ordenança estableix entre els establiments comercials i els de 
restauració ja va ser esgrimit per diversos comerciants en els escrits 
d’al.legacions presentats durant la tramitació de l’aprovació d’aquesta 
ordenança l’any 2009, essent aquest un assumpte tractat en l’informe 
que van emetre al respecte els serveis jurídics municipals, els qual 
van pronunciar-se de forma contrària a l’estimació d’aquestes 
al.legacions, per la qual cosa van ser desestimades.  
 
Així mateix, aquest argument del pretès greuge comparatiu va ser 
novament esgrimit pels citats comerciants en els escrits de demanda i 
conclusions que van presentar-se durant la tramitació del recurs 
contenciós administratiu interposat per aquests contra l’aprovació 
definitiva d’aquesta ordenança. La Sentència dictada al respecte pel 
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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el passat dia 26/10/2012 
no apreciava l’existència de greuge comparatiu, atès que no 
considerava que hi hagués hagut vulneració del principi d’igualtat. 
 
Al tractar-se per tant d’un argument ja plantejat anteriorment en 
relació al qual ja hi hagut diversos pronunciaments contraris a la seva 
estimació,  es proposa, conseqüentment, la desestimació de l’escrit 
d’al.legacions presentat per l’Associació de Comerciants de Lloret de 
Mar. 
 
Atès allò establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, d e2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, així com a l’article 178 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació al 
procediment d’aprovació i modificació de les ordenances municipals. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER. Desestimar l’escrit d’al.legacions presentat per l’Associació 
de Comerciants de Lloret de Mar, en base als arguments esgrimits a 
la part dispositiva del present acord. 
 
SEGON. Aprovar definitivament la modificació de la Disposició 
Transitòria 3ª de l’ordenança reguladora dels usos permesos en sòl 
privat lliure d’edificació (“retranqueig privat”), la qual quedarà 
redactada de la següent manera: 
 
“Els titulars d’establiments de restauració que a la data d’entrada en 
vigor de la present ordenança estiguin ocupant espais de sòl privat 
lliure d’edificació amb taules i cadires, tindran un termini de 4 anys a 
comptar de l’entrada en vigor de l’ordenança per sol.licitar la llicència 
ambiental per la qual s’autoritzi aquesta ocupació”. 
 
TERCER.- Publicar el text íntegre de la disposició modificada en el 
BOP de Girona, en el Tauler d’anuncis de la Corporació i en la web 
municipal, i posteriorment, publicar en el DOGC un anunci en el que 
figuri la data de publicació en el BOP. La present modificació entrarà 
en vigor als 15 dies hàbils després de l’esmentada publicació en el 
BOP de Girona. 

 
QUART.- Notificar aquest acord a l’Associació de Comerciants de 
Lloret de Mar, pel seu coneixement i efectes escaients. 

 
14.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE DIVERSOS 
PRECEPTES DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS PERMESOS 
EN SÒL PRIVAT LLIURE D’EDIFICACIÓ (“RETRANQUEIG PRIVAT”). 
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D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Orobitg dient que la 
proposta que avui es porta a aquest Plenari és fruit del treball de la 
comissió creada a l’efecte i formada per tots els partits polítics d’aquest 
consistori. 
 
Seguidament, dóna lectura íntegra a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Rodríguez dient que l’any 2009 aquest plenari també va 
aprovar donar una moratòria de 3 anys i gairebé ningú dels interessats va 
fer res. 
 
L’any passat es va afegir un any més. Per tant, ja portem 4 anys i són molt 
pocs els que han fet la regularització. 
 
Creu que han de ser coherents, i si avui s’aprova aquesta proposta, 
s’ajudarà als dolents, als que no compleixen, i castiguem als que han fet les 
coses bé. Aquesta és la segona modificació que es fa a la carta. La primera 
va ser el tema dels porxos. Ja en aquesta ocasió ens varem quedar sols. 
 
De nou, s’està premiant al que incompleix la llei i creu que això no és una 
forma de fer les coses, el que s’ha de fer, és que el que es legisla es 
compleixi. 
 
En definitiva, votaran en contra perquè creu que fer-ho de la manera que es 
proposa, sí que és fer un greuge comparatiu, i aquesta vegada no sols entre 
diferents, sinó també entre iguals, ja que seria un greuge tant per a la resta 
de restauradors com per altres activitats. 
 
Per tant, en aquest tema no pot entrar en el consens. Ells no busquen vots 
en aquest tipus de solucions. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Enric Martínez dient que aquesta 
modificació està treballada per tots i entén que s’hauria d’aprovar també 
per tots. 
 
Ells han presentat una esmena i procedeix a donar-ne lectura: 
 

Allà on diu: “No obstant el que es preveu en el paràgraf anterior, 
aquells establiments de restauració que abans del dia 3 de setembre 
de 2009, dia d’entrada en vigor d’aquesta ordenança, ja ocupaven 
amb taules i cadires espais qualificats com a sol privat lliure 
d’edificació, els quals no reuneixen les condicions previstes en 
aquesta ordenança per tenir tancat aquests espai amb elements 
fixos, podran mantenir els citats tancaments, quedant en situació 
jurídica de “fora d’ordenació”, fins que es produeixi un canvi de 
titularitat en l’activitat de l’establiment o es sol·liciti una llicencia 
d’obra que afecti al referit espai, moment en el qual esdevindran 
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obligats a adaptar-se a les condicions i requisits previstos en aquesta 
ordenança.” 
 
Substituir per: “No obstant el que es preveu en el paràgraf anterior, 
aquells establiments de restauració que puguin demostrar 

documentalment que abans del dia 3 de setembre de 2009, dia 
d’entrada en vigor d’aquesta ordenança, ja ocupaven amb taules i 
cadires espais qualificats com a sol privat lliure d’edificació, els quals 
no reuneixen les condicions previstes en aquesta ordenança per tenir 
tancat aquests espai amb elements fixos, podran mantenir els citats 
tancaments, quedant en situació jurídica de “fora d’ordenació”, fins 
que es produeixi un canvi de titularitat en l’activitat de l’establiment o 
es sol·liciti una llicencia d’obra que afecti al referit espai, moment en 
el qual esdevindran obligats a adaptar-se a les condicions i requisits 
previstos en aquesta ordenança.” 
 

Continua dient que estarien d’acord amb la resta del redactat, si bé també 
creu que a partir d’ara s’hauria d’actuar amb la major fermesa amb els que 
no compleixen. 
 
Intervé, tot seguit, el Sr. Bernat dient que a aquest és un tema que hem 
treballat conjuntament en comissió de treball tots els grups i per tant té les 
aportacions de tots. Aquest és un punt que demostra que la feina feta entre 
tots deixant de banda els personalismes va a favor de Lloret de Mar. I bona 
prova és aquest retranqueig privat que donarà sortida a una problemàtica 
que ha patit bona part del sector restauració i que necessitava tenir sortida. 
 
Per tant felicitar a tots els grups per la bona disposició a l’hora de portar a 
terme les diferents propostes i tornar a estendre la mà a tots i cadascun 
dels grups per continuar tots junts treballant per Lloret de Mar. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que efectivament, 
aquesta proposta s’ha treballat entre tots i conté alguns dels temes per ells 
proposats. No obstant, no estan recollit totes les seves propostes, sobretot 
l’alçada dels laterals dels tendals, per la qual cosa el seu grup s’abstindrà. 
 
Contesta el Sr. Orobitg dient que entén al Sr. Rodríguez, però ell forma part 
d’un govern i no pot fer segons quines coses. 
 
Entén que a vegades és millor participar i, per tant influir, que no deixar 
que s’imposin els criteris d’altres. 
 
Creu important el consens aconseguit. Avui es pot donar la paradoxa que el 
grup de CIU, que no tenia voluntat de fer la modificació, voti a favor. I en 
canvi, altres que varen demanar aquesta modificació, s’abstinguin. 
 
Aquesta modificació es fa amb la intenció que es compleixi, i creu que tots 
ens hauríem de sentir còmodes. Per tant, demana la seva aprovació. 
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Intervé, novament, el Sr. Rodríguez dient que ells, entre la coherència o 
guanyar vots, prefereixen el primer. 
 
Insisteix que no estan d’acord en legislar a la carta i sols li pot dir al Sr. 
Orobitg que si no està d’acord hauria de deixar el govern. 
 
Per a ells el més important és intentar ser coherents i en aquest cas ho 
seran. 
 
Pren la paraula de nou, el Sr. Enric Martínez preguntant al Sr. Orobitg si la 
seva esmena és o no acceptada.  
 
Torna a intervenir el Sr. Bernat dient que creu que està demostrat que la 
manera de treballar és buscant el consens, i confia que una vegada 
aconseguit, els grups no es despengin d’aquest consens. Creu que no es pot 
perdre aquesta manera de treballar. 
 
Novament, intervé el Sr. Fuertes dient que el seu grup entén que el primer 
és ajudar als ciutadans abans que fixar-nos en l’estètica. 
 
Com ha dit abans, hi ha punts de la modificació amb els que estan d’acord, 
però en altres no. Com ja ha dit, sembla que alguns primen l’estètica a 
l’ajuda als ciutadans, però per a ells és al contrari. 
 
Per això, ells estan per permetre tancar els laterals, cosa que altres no 
volen. Entenen que, ja que no es pot ajudar a la gent directament, almenys 
se’ls ha de deixar fer caixa. 
 
De nou, contesta el Sr. Orobitg dient que són respectables totes les 
opinions, però creu que el més important és el consens al que s’ha arribat. 
 
Responent al Sr. Enric Martínez, ha de dir que sí que s’accepta l’esmena, ja 
que es considera que és positiva.   
 
Aquesta ordenança en el seu moment va agafar fora de lloc a molta gent, 
perquè pensaven que estaven complint la normativa del POUM. Per tant, 
moltes d’aquestes persones estaven en la situació que estaven de bona fe. 
 
Entén que obrir un parèntesis no és una mala solució i entén que allò 
important és poder legalitzar el tema, sense que per això l’estètica deixi 
d’importar-nos. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que en aquesta modificació 
es compleix amb els dos paràmetres més importants. Primer fer complir la 
legalitat i després tenir en compte l’estètica. 
 
A la llarga, el que s’ha d’aconseguir és la igualtat entre iguals. 
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No es pot permetre que estigui tot tancat, doncs això significaria més volum 
i, fins i tot, aniria contra la llei del tabac. Per tant, entén que la proposta és 
la més assenyada tant des del punt de vista legal com des del punt de vista 
dels interessos de tothom. 
 
A continuació, es posa a votació l’esmena presentada per PPC, la qual és 
aprovada amb 13 vots favorables dels regidors de CIU, PSC, PPC, ERC i NO 
ADSCRIT, 1 vot en contra del regidor d’ICV-EUIA, i 6 abstencions dels 
regidors del grup de MILLOR. 
 
Seguidament, es posa a votació la proposta amb l’esmena ja incorporada, 
essent aprovada per 13 vots favorables dels regidors de CIU, PSC, PPC, ERC 
i NO ADSCRIT, 1 vot en contra del regidor d’ICV-EUIA, i 6 abstencions dels 
regidors del grup de MILLOR. En definitiva, el Ple de l’Ajuntament adopta el 
següent acord: 
 

Atès que en els darrers mesos, una comissió integrada per 
representants dels diversos grups municipals i dels serveis jurídics 
municipals ha estat treballant per a consensuar i, posteriorment, 
redactar, una proposta de modificació de diversos preceptes de 
l’ordenança reguladora dels usos permesos en sòl privat lliure 
d’edificació. 
 
Atès que la proposta de modificació consensuada és la següent: 
 
- ART. 6: ACTUAL REDACCIÓ 
 
“Article 6.- Tendals: 
 
Es prohibeixen en aquest espai les pèrgoles o qualsevol instal.lació 
anàloga fixa, podent instal.lar-se només tendals. Els tendals han de 
ser retràctils i subjectes o adherits a les façanes, havent de tenir una 
alçada mínima sobre la rasant de 210 cm. en el seu punt més baix, 
inclòs el faldó. Els materials admesos són els que segueixen: acer 
inoxidable lacat o galvanitzat, alumini lacat o anoditzat, fusta 
envernissada o pintada, lones de cotó naturals, lones artificials. Pel 
que fa als colors de les lones són admesos el que hagi acordat la 
Comunitat de Veïns per tot l’edifici o, a manca d’aquest acord, els 
següents (segons el sistema de referència universal RAL): 
1013,9001. 
Si en la façana de la planta baixa d’un mateix edifici hi ha diversos 
establiments, tots els tendals es col.locaran a la mateixa alçada de 
terra i seran del mateix color i tipologia.” 
 
- ART. 6: MODIFICACIÓ 
 
“Article 6.- Tendals:  
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Es prohibeixen en aquest espai les pèrgoles o qualsevol instal.lació 
anàloga fixa, podent instal.lar-se només tendals. Els tendals han de 
ser retràctils i subjectes o adherits a les façanes, havent de tenir una 
alçada mínima sobre la rasant de 210 cm. en el seu punt més baix, 
inclòs el faldó. No obstant, es permetrà també que el tendal reposi 
sobre dos punts de recolzament no fixes. Els materials admesos són 
els que segueixen: acer inoxidable lacat o galvanitzat, alumini lacat o 
anoditzat, fusta envernissada o pintada, lones de cotó naturals, lones 
artificials. Pel que fa als colors de les lones són admesos el que hagi 
acordat la Comunitat de Veïns per tot l’edifici o, a manca d’aquest 
acord, els següents (segons el sistema de referència universal RAL): 
1013,9001.  
Si en la façana de la planta baixa d’un mateix edifici hi ha diversos 
establiments, tots els tendals es col.locaran a la mateixa alçada de 
terra i seran del mateix color i tipologia.” 
 
- ART. 8: ACTUAL REDACCIÓ 
 
“Art. 8. Establiments dedicats a la restauració: 
En els establiments de restauració, ubicats en planta baixa, es 
permetrà únicament la col.locació de taules, cadires i ombrel.les així 
com plantes i elements calefactors autònoms amb sotmetiment a les 
següents determinacions: 
Primera.- El disseny de les taules, cadires i ombrel.les serà apropiat a 
la seva situació a l’exterior. Es prohibeix en les taules, cadires i 
ombrel.les, així com també en els tendals, qualsevol publicitat que no 
sigui la del propi establiment. 
Segona.- La disposició de les esmentades taules, cadires i ombrel.les 
en la superfície del “retranqueig” tindrà com a limitació l’obligació 
d’haver de deixar un pas lliure de 1’5 metres d’amplada des de la 
porta d’entrada de l’establiment fins al límit entre el “retranqueig” i la 
via pública. 
Tercera.- Pel que fa a les tanques com a elements separadors, els 
serà d’aplicació l’art. 110.2 del POUM i quan l’element sigui de vidre 
aquest haurà de ser transparent no podent contenir cap element opac 
llevat dels identificadors de l’establiment, amb un màxim d’alçada de 
180 cm.” 
 
- ART. 8: MODIFICACIÓ 
 
“Art. 8. Establiments dedicats a la restauració: 
 
En els establiments de restauració, ubicats en planta baixa, es 
permetrà únicament la col.locació de taules, cadires i ombrel.les així 
com plantes i elements calefactors autònoms amb sotmetiment a les 
següents determinacions: 
Primera.- El disseny de les taules, cadires i ombrel.les serà apropiat a 
la seva situació a l’exterior. Es prohibeix en les taules, cadires i 
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ombrel.les, així com també en els tendals, qualsevol publicitat que no 
sigui la del propi establiment. 
Segona.- La disposició de les esmentades taules, cadires i ombrel.les 
en la superfície del “retranqueig” tindrà com a limitació l’obligació 
d’haver de deixar un pas lliure de 1’5 metres d’amplada des de la 
porta d’entrada de l’establiment fins al límit entre el “retranqueig” i la 
via pública. 
Tercera.- Pel que fa a les tanques com a elements separadors, els 
serà d’aplicació l’art. 110.2 del POUM i quan l’element sigui de vidre 
aquest haurà de ser transparent no podent contenir cap element opac 
llevat dels identificadors de l’establiment, amb un màxim d’alçada de 
180 cm. 
Quarta.- Els horaris generals per a la instal.lació i retirada de taules i 
cadires en els retranqueigs privats dels establiments de restauració 
serà, com a màxim, de les 8 hores i fins a l’horari màxim de 
tancament, amb les excepcions dels paràgrafs següents: 

a) Els establiments que es trobin en carrers d’amplada igual o 
inferior a 3’70 metres, hauran de cessar l’activitat en l’espai 
exterior de retranqueig privat i tenir les taules i cadires 
desinstal.lades cada nit, com a màxim, a les 24 hores. 
b) Els establiments als que se’ls atorgui autorització per a 
instal.lar taules i cadires als carrers De la Vila, Sant Pere, 
Venècia, Cervantes, Calafat i Santa Eulàlia, hauran de cessar 
l’activitat a l’exterior i tenir les taules i cadires desinstal.lades 
cada nit, com a màxim a la 1 de la matinada. 
c) Els establiments que instal.lin taules i en els seus espais de 
retranqueig privat i que es trobin ubicats als carrers  De la Vila, 
Sant Pere, Venècia, Cervantes, Calafat i Santa Eulàlia, hauran 
de cessar l’activitat a l’exterior i tenir les taules i catires 
desinstal.lades cada nit, com a màxim a la 1 de la matinada.” 

 
- DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA: ACTUAL REDACCIÓ 
 
“Disposició Transitòria 1ª. Els titulars d’establiments comercials que a 
la data d’entrada en vigor de la present ordenança tinguin instal.lades 
en sòl privat lliure d’edificació estructures o suports fixos per a 
instal.lar mostres comercials, tindran un termini de 30 dies a comptar 
de l’entrada en vigor de l’ordenança per a desmuntar i retirar les 
citades estructures o suports. En cas de incompliment d’aquesta 
obligació, l’Ajuntament podrà, previ requeriment, i sens perjudici de 
tramitar el corresponent expedient sancionador, procedir a l’execució 
subsidiària de l’ordre de retirada a càrrec de l’interessat.” 
 
- DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA: MODIFICACIÓ 
 
Es deroga per aplicació de la Sentència número 761/2012, de 26 
d’octubre, dictada per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
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- DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA: ACTUAL REDACCIÓ 
 
“2ª. Els titulars d’establiments comercials que a la data d’entrada en 
vigor de la present ordenança estiguin ocupant espais de sòl privat 
lliure d’edificació amb mostres comercials, tindran un termini de 1 
any a comptar de l’entrada en vigor de l’ordenança per sol.licitar la 
llicència ambiental per la qual s’autoritzi aquesta ocupació”. 
 
- DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA: MODIFICACIÓ 
 
Es deroga per aplicació de la Sentència número 761/2012, de 26 
d’octubre, dictada per la Secció Tercera de la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
- DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA: ACTUAL REDACCIÓ 
(aprovada definitivament i pendent de publicació) 
 
“Disposició Transitòria 3ª. Els titulars d’establiments de restauració 
que a la data d’entrada en vigor de la present ordenança estiguin 
ocupant espais de sòl privat lliure d’edificació amb taules i cadires, 
tindran un termini de 4 anys a comptar de l’entrada en vigor de 
l’ordenança per sol.licitar la llicència ambiental per la qual s’autoritzi 
aquesta ocupació”. 
 
- DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA (PASSA A SER LA 
PRIMERA): MODIFICACIÓ 
 
“Disposició Transitòria 1ª. Els titulars d’establiments de restauració 
que a la data d’entrada en vigor de la present ordenança estiguin 
ocupant espais de sòl privat lliure d’edificació amb taules i cadires, 
tindran un termini de 4 anys a comptar de l’entrada en vigor de 
l’ordenança per sol.licitar la llicència ambiental per la qual s’autoritzi 
aquesta ocupació. 
Una vegada superat l’esmentat termini de 4 anys tots els 
establiments de restauració que ocupin un espai qualificat com a sòl 
privat lliure d’edificació amb taules i cadires hauran de sol.licitar la 
legalització ambiental per la qual s’autoritza aquesta ocupació i, 
conseqüentment, els referits espais hauran d’ajustar-se a les 
condicions i requisits establerts en aquesta ordenança per a poder ser 
legalitzats. 
No obstant el que es preveu en el paràgraf anterior, aquells 
establiments de restauració que puguin demostrar documentalment 
que abans del dia 3 de setembre de 2009, dia d’entrada en vigor 
d’aquesta ordenança, ja ocupaven amb taules i cadires espais 
qualificats com a sòl privat lliure d’edificació, els quals no reuneixen 
les condicions previstes en aquesta ordenança per tenir tancat aquest 
espai amb elements fixos, podran mantenir els citats tancaments, 
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quedant en situació jurídica de “fora d’ordenació”, fins que es 
produeixi un canvi de titularitat en l’activitat de l’establiment o es 
sol.liciti una llicència d’obra que afecti al referit espai, moment en el 
qual esdevindran obligats a adaptar-se a les condicions i requisits 
previstos en aquesta ordenança.” 
 
- LES DISPOSICIONS TRANSITÒRIES QUARTA, CINQUENA I 
SISENA PASSEN A SER NUMERADES COM A SEGONA, TERCERA 
I QUARTA, RESPECTIVAMENT. 
 
Atès allò establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, així com a l’article 178 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació al 
procediment d’aprovació i modificació de les ordenances municipals. 

 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de diversos preceptes de  
l’ordenança reguladora dels usos permesos en sòl privat lliure 
d’edificació (retranqueig privat) de Lloret de Mar. En concret, 
l’esmentada modificació abasta els preceptes següents: 
 

- Es modifica la redacció  dels articles 6 i 8, que quedaran 
redactats de la forma que s’especifica a la part dispositiva 
d’aquest acord. 

- Es deroguen les disposicions transitòries primera i segona. 
- Es modifica la redacció de la disposició transitòria tercera, que 

passa a ser numerada com la primera i quedarà redactada de 
la forma que s’especifica a la part dispositiva d’aquest acord. 

- Les disposicions transitòries quarta, cinquena i sisena passen a 
ser numerades com a disposicions transitòries segona, tercera i 
quarta. 

 
SEGON.- Publicar un anunci d’aquesta aprovació al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
a un mitjà de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de la 
Corporació i a la web municipal, i posar a informació pública 
l’expedient per un termini de trenta dies, a partir de la darrera de 
les esmentades publicacions, a efectes d’audiència als interessats, i 
perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que 
considerin adients. 

 
TERCER.- En cas de no presentar-se cap al.legació, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, i en cas de presentar-se 
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al.legacions, aquestes es resoldran i es tornarà l’expedient al Ple per  
a la seva aprovació definitiva. 

 
QUART.- Una vegada aprovada definitivament, es farà la seva 
publicació íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entrarà 
en vigor als 15 dies a comptar des la citada publicació. 

 
Prèvia autorització de l’Alcaldia, pren la paraula el Sr. Fuertes demanant 
poder avançar un prec per ell presentat, donada l’assistència important de 
públic que segurament està present per aquest prec, tal i com s’ha fet altres 
vegades. 
 
El Sr. Alcalde, prèvia consulta al Secretari, entén que no es pot fer donat 
que no estem parlant d’un punt de l’ordre del dia sinó d’un prec, i aquests 
van al final de la sessió i seria, per tant, interrompre la mateixa. 
 
15.- PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PENDENTS 
D’APLICACIÓ A PRESSUPOST. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola dient que 
aquest punt de l’ordre del dia es porta al Ple per a la seva aprovació, si 
s’escau, del reconeixement de crèdits pendents d’aplicació a pressupost de 
l’exercici 2012.  
 
Es tracta d’aquelles despeses realitzades durant l’exercici anterior que no 
tenen consignació pressupostaria suficient. I per tant, no és possible 
contraure l’obligació contable corresponent, donat que la legislació vigent no 
ho permet. Es a dir, es pot fer la despesa, es pot registrar la factura 
corresponent en el registre d’entrada de factures, però no es pot 
comptabilitzar l’obligació de pagament.  
 
Resumint, no pot existir cap partida amb un crèdit disponible negatiu. I 
repeteixo, perquè quedi clar, que la despesa pot existir, si no fos així, quin 
sentit tindria que l’actual legislació preveies l’existència al compte 413 del 
concepte “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”?.  
 
En aquest sentit, la legislació vigent preveu quan dins d’un exercici no 
s’hagués pogut efectuar el reconeixement d’obligacions corresponent a 
despeses realitzades o bens i serveis efectivament rebuts en el mateix, es 
registrarà, al menys a 31 de desembre, un creditor mitjançant l’esmentat   
compte 413, que quedarà saldat quan es registri la imputació 
pressupostaria de l’operació. 
 
Per tant, donat que el pressupost no és més que una previsió, és difícil 
arribar al final de l’exercici preveient al cent per cent els ingressos i les 
despeses de l’exercici. Molt probablement ens trobarem que en algunes 
partides hem fet curt i en d’altres hem tirat massa llarg.  
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Hem de procurar, però, que aquestes desviacions tinguin un import el 
màxim de reduït dintre de les nostres possibilitats. I en el cas que ens 
ocupa hem de procurar contenir les despeses. 
 
En aquest sentit, es posa de manifest que el import total del compte 413 
pel que fa a l’exercici 2012 és un 38 % inferior a la del exercici anterior, i 
suposa un 0.64 % del pressupost de despeses corrent i sobre el total del 
pressupost  representa  un 0.48 %. La relació de factures es troba en 
l’expedient corresponent i la seva pràctica totalitat corresponen a despeses 
de conservació i manteniment. El seu import es de 284.646,89 euros. 
 
A continuació, dóna lectura a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Cortés dient que un cop mes ens trobem factures al calaix i es 
demostra el deficient control de gestió de la despesa en aquest consistori. 
Aquestes despeses no imputades, ara minven la capacitat gestora per fer 
una gestió política del pressupost. 
 
Són un llastra de vicis que es repeteixen any rere any i que demostren que 
aquest model de gestió de la despesa és insuficient. 
 
Aquesta xifra és de 284.000 € i en aquest Ajuntament s’ha donat suport a 
pressupostos per menys d’aquesta quantitat, tenint en compte que el nostre 
pressupost és d’uns 47 milions d’euros. 
 
A part de les tardanes peticions de transparència, que sempre són bones i 
necessàries, cal exigir un vertader pla de xoc de control de gestió interna de 
l’Ajuntament, això que els professionals de l’auditoria anomenem un 
vertader “quadre de comandament permanent de control”. 
 
Cal posar fil a l’agulla entre tots i redactar un reglament d’ordre intern 
(ROM) i crear comissions de seguiment de la despesa per evitar que ens ho  
vinguin a fer des de fora. Que no siguin les autoritats judicials les que tornin 
a posar el dubte el bon govern del consistori de Lloret de Mar. 
 
No cal buscar massa lluny, i trobarem ajuntaments com Mataró, Girona o 
Sant Cugat, en que s’han dotat d’un reglament de control intern que, fins i 
tot, reguli els regals. I en el seu cas, si li sobra temps, ho regalarà al Banc 
del Temps. 
 
A l’articulat dels reglaments esmentats es designa al propi alcalde la funció 
del seguiment de la despesa de cada regidoria. Per tant, és clar que des 
d’ella ha de tenir tot sota control i evitar aparèixer factures al calaix. 
 
L’objectiu és dur a terme una supervisió de la despesa municipal amb 
criteris de transparència, avaluació, control i seguiment de la gestió. Per 
tant, seria lògic crear com més aviat possible la comissió per al seguiment 
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de l’execució pressupostària, o oficina de la despesa, participada pels 
membres de l’oposició. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Orobitg dient que tant de bo no 
s’hagués de fer, però que la realitat és tossuda.  
 
El que avui fem s’ha fet sempre, el que passa és que la legislació ha canviat 
i ara es fa d’una altra forma. 
 
Però no solament existeix en aquest Ajuntament, sinó que és una pràctica 
generalitzada en totes les administracions. 
 
Evidentment, seria millor que no s’hagués de fer, però com ja ha dit abans, 
és pràcticament impossible. 
 
El que es presenta avui a aquest Plenari està dintre els paràmetres normals, 
i amb això no vol disculpar a ningú, però la majoria són imprevistos i, en tot 
cas, entenem que no es pot perjudicar als ciutadans i, per tant, malgrat que 
solament sigui per això, s’hauria d’aprovar. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Rodríguez dient que com ja ha dit el Sr. Orobitg, 
des de fa 9 o 10 anys es posa sobre la taula unes factures que no s’han 
pogut pagar. 
 
Què podem fer?. No pagar i per tant els proveïdors ja s’espavilaran, o bé 
reconèixer-les perquè existeixen. 
 
Entén que s’ha millorat respecte l’any passat, és a dir, que estem anant a 
una major normalitat, s’ha reduït gairebé un 40%. Creu que el que s’ha de 
fer és demanar que per a l’any vinent encara es tingui més cura. 
 
De totes maneres, hi ha algunes qüestions que voldria que l’aclarissin, com 
és el tema de parcs i jardins. Creu que s’haurien d’ajustar el cinturó en 
aquest aspecte.  
 
Hi ha factures de setembre no pagades, potser hagi una explicació tècnica, i 
en aquest cas voldria que se li digués. 
 
També vol que se li expliqui el tema de les factures de Transports Pujol. 
Sembla que es tracta del tercer trimestre. Hi ha una explicació tècnica?. En 
el cas que fos perquè s’ha acabat la partida, entén que seria una mala 
planificació d’aquesta. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Enric Martínez dient que entenen que 
tenim l’obligació del reconeixement del crèdits pendents als proveïdors es 
de rebut donat que la majoria del crèdits que ens presenten són de petits i 
mitjans empresaris i és del tot necessari fer el pagament d’aquests amb la 
major rapidesa possible. 
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D’altra banda, deixar clar que per segona vegada instem als serveis 
econòmics d’aquests ajuntament, que s’aculli al pla de pagament a tercers 
proveïdors, donat que l’excusa que se’ns dóna en el sentit de que la 
credibilitat o confiança que les entitats de crèdit tenen en el nostre 
consistori es veuria malmesa, al nostre entendre la prioritat de pagament 
als proveïdors està molt per sobre de la possible manca de credibilitat.  
 
És del tot necessari mantenir al dia el pagament als proveïdors i la liquiditat 
de les petites i mitjanes empreses, que en definitiva és la que manté els 
llocs de treball a la nostra població. Igualment, deixar palès que la majoria 
de crèdits pendents són amb petits i mitjans empresaris amb el que això 
suposa.  
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Bernat dient que primer de tot varem 
quedar a l’acord de pressupostos que renegociaríem contractes per tal de 
minimitzar la partida de despesa i ens trobem aquí 38.000 euros pendents 
de pagar a Transport Pujol, per exemple, un contracte que s’hauria de 
renegociar. 
 
Sr. Alcalde, dissabte la premsa es feia ressò de la rebaixa entre el 25-30% 
de la construcció de la caserna respecte del preu de licitació, a tot arreu, les 
empreses renegocien contractes i vostès no en són capaços?. 
 
Veiem que a l’empresa PCL 2010 SL, que fa prevenció de legionel·la, se li 
paguen 5 factures de més de 5.000 euros de manera segmentada. No 
sabem si  és que hem tingut la mala sort de tenir 5 brots urgents de 
possible  legionel·losi o com ens temem fem 5 factures de 5.000 euros per 
fragmentar una factura de més de 30.000 euros que per altra banda 
s’hauria de treure a concurs, i a més a més des del grup municipal socialista 
estem convençuts que seria molt més beneficiós per Lloret de Mar perquè 
aquesta factura segur que seria molt menor a resultes d’un concurs públic. 
Per tant, si us plau, digui’ns com és que s’ha fragmentat en 5 pagaments i 
deixo sobre la taula la proposta de fer un concurs per aquest servei. 
 
Per altra banda, veiem una sèrie de partides ridícules de 21 €, 61 €, 84 €,  
que si no haguéssim pagat a grans industrials grans factures aquests petits 
industrials ja haurien cobrat. Ens sembla increïble que partides tant petites 
hagin quedat al calaix. Necessitem un sistema molt més àgil per factures 
d’una quantitat determinada com les inferiors a 100 euros perquè es puguin 
pagar al moment. 
 
Ens agradaria que ens aclareixi la despesa de 7.000 euros a l’empresa DEP 
INSTITUT en serveis a participació ciutadana. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que en relació al tema de 
Transports Pujol, avui no dirà res perquè és un tema que està pendent de 
judici. 
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Vol posar un exemple de la situació actual, i és com si tenim 1.000 € per 
gastar en el mes i anem de festa i ho gastem en capricis. Quan arriba a final 
de mes no tenim ni per menjar i per tant, hem de tirar de la targeta Visa, 
però abans hem estat malgastant els diners. 
 
S’ha malgastat diners en mil tonteries i ara ens trobem en que no s’han 
pogut pagar coses necessàries. Ens hem passat de 280.000 €, quan el 
marge de diners a moure està entre 2 i 4 milions. Algú no ha fet bé les 
seves tasques. 
 
És que potser hi ha algú, com ja porten dient des de fa anys, que fa els 
números a ull, esperant que a final d’any ja veurà com ho soluciona. Ja faré 
una modificació de crèdit o ja veurem com ho fem. 
 
És cert que és menys que l’any passat, però sabem què passaria si avui no 
s’aprovés aquest punt, el Sr. Interventor tindria un greu problema, perquè 
ha fet una despesa sense tenir la partida pressupostària corresponent, i 
haurà d’assumir aquests 280.000 € que s’han de pagar. 
 
Això és el que passaria, a part que molta gent es quedaria sense cobrar. 
 
Entén que pot haver factures de última hora, però el desviament és de 
280.000 € i això són molts diners. Per tant, no aprovaran aquesta desviació 
ja que es podria haver fet una modificació de crèdit. 
 
Torna a dir que són molts diners. Ja que s’han aprovat pressupostos amb 
unes quantitats més petites i, per tant, si llavors eren importants ara –quan 
és una desviació- també ho és. 
 
Ells són coherents i, per tant, no ho podran aprovar aquest estudi econòmic 
financer. 
 
Contesta el Sr. Frigola que abans aquestes factures anaven al calaix (Sr. 
Cortés). Ara es presenten a aprovació al Ple. 
 
No té la informació que li han demanat els Srs. Rodríguez i Bernat, però 
està a la seva disposició per donar-la quan considerin oportú. 
 
Quant al Sr. Enric Martínez, dir-li que no és el mateix el Pla de sanejament 
de proveïdors que aquest reconeixement de deute. L’Estat ens deu l’IVA. El 
que avui fem suposa 0’64 cèntims de cada 100 euros del pressupost de 
despesa corrent d’aquest Ajuntament. El tema ja es va explicar pel Sr. 
Interventor. 
 
Ells creuen en els funcionaris d’aquest Ajuntament i també amb la legalitat i 
amb la tasca que desenvolupa el Sr. Interventor. 
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Torna a intervenir el Sr. Enric Martínez, dient que ells creuen que ens 
hauríem d’haver adherit al Pla de Proveïdors del govern. Ja li ha dit això 
varies vegades al Sr. Interventor. Sí que es poden presentar. 
 
L’any passat, fruit de les seves gestions, ja varen aconseguir 480.000 € de 
l’Estat. Ara els demanen que resolgui el tema de l’IVA. Evidentment no pot 
fer-ho, però estan intentant aconseguir la mateixa quantitat que l’any 
passat. 
 
Seguidament, pren la paraula de nou el Sr. Bernat, dient que estan al costat 
de les famílies de Lloret i aprovarem el punt perquè puguin cobrar i fer front 
a les seves despeses, però no estem d’acord en la gestió que estan portant 
a terme. Les famílies de Lloret no tenen cap culpa. Ha de reconèixer que 
l’any passat eren de 460.000 euros, i enguany han passat a 280.000. 
 
Nosaltres confiem en el personal d’aquest Ajuntament i no és lògic posar-ho 
en dubte. 
 
Intervé, novament, el Sr. Fuertes dient que sentint al Sr. Bernat sembla 
que ell vagi en contra dels funcionaris d’aquesta casa. Això no és així. 
 
En aquest ajuntament hi ha 377 persones treballant. Que vostès busquin un 
cap de turc no és el seu problema, no s’ha de matar al missatger, s’ha de 
mirar el missatge. 
 
No és cert que aquesta quantitat representi el 0’64% del pressupost de 
despesa corrent. Hi ha despeses fixes. Vostès estan manipulant la 
informació perquè sembli que són pocs diners. És igual el tant per cent que 
sigui, no hauria d’haver res. 
 
Per això, la Llei d’Hisendes Locals, en l’art. 188, parla de responsabilitat 
personal i diu: 
 

“Els ordenadors de despeses i de pagaments, en tot cas, i els 
interventors de les entitats locals, quan no n’adverteixin per escrit la 
improcedència, són responsables personalment de qualsevol despesa 
que autoritzin i de qualsevol obligació que reconeguin, liquidin o 
paguin sense crèdit suficient.” 

 
És a dir, no es podia pagar rés sense partida, i ens trobem que l’equip de 
govern ha gastat 1’5 milions més en la piscina, i per tant hauran de 
respondre amb el seu patrimoni personal. 
 
Contesta de nou el Sr. Frigola que la llei diu el que diu, i és per això que 
hem presentat en aquest Plenari aquest punt. L’únic que manipula és el Sr. 
Fuertes. Els números són els que són, els accepti o no vostè. 
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Finalment, pren la paraula el Sr. Alcalde, dient que el deute pendent en 
aquest Ajuntament per part de la Generalitat i de l’Estat és de més de 5 
milions. 
 
Tenim problemes de liquiditat en aquests moments per pagar als proveïdors 
i les nòmines. Per tant, estem en un moment delicat quant a la situació 
econòmica, donat que encara no es cobren els impostos. 
 
La situació d’aquestes factures es dóna a totes les administracions, i en la 
majoria dels cassos en quantitats molt superiors. L’hem rebaixat respecte 
l’any anterior i tornaran intentar rebaixar-la aquest any. 
 
Vol recordar també que encara falta la liquidació de la piscina, obra que s’ha 
acabat amb algun retard. 
 
Per últim, vol agrair la coherència dels grups que votaran a favor. 
 
Sense més deliberació, i amb 14 vots favorables dels regidors dels grups de 
CIU, PSC-PM, PPC, ICV-EUIA, ERC i NO ADSCRIT, i 6 abstencions dels 
regidors del grup MILLOR, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

Vist l’informe d’intervenció  en que es conclou que donant compliment 
al que disposa la Regla 71 de  l’ORDRE EHA/4041/2004, de 23 de 
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local i vista la competència atorgada per 60.2 del Real 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, correspon al Ple de la Corporació 
l’aprovació de la proposta de “Reconeixement de crèdits pendents 
d’aplicació a pressupost” per un import total de 284.646,89€ segons 
detall annexat a la present proposta. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
Aprovar el reconeixement de crèdits pendents d’aplicació a 
pressupost a 31 de desembre de 2012 per un import total de 
284.646,89 € segons el detall annex a la present proposta. 

 
16.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2013. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola dient que 
l’aprovació d’un Pla econòmic financer per a 2013 és conseqüència de la llei  
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  
 
El dèficit no financer és degut al retard en l’execució dels projectes 
d’inversió, que en no acabar-se dins l’exercici pressupostari s’han 
d’incorporar a l’exercici següent, mentre que el seu finançament s’imputa a 
l’exercici d’origen.  
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Aquesta diferència en el temps, implica que les factures de les obres 
d’inversió, en el moment del seu reconeixement, produeixin un equilibri no 
financer en el pressupost que fa necessari adoptar mesures per al seu  
restabliment. 
 
En aquest context, el pla econòmic financer té com a objectiu aconseguir i 
garantir el reequilibri pressupostari de la corporació municipal en el 
transcurs d’un any, a mesura que es vagin realitzant els projectes d’inversió 
de caràcter plurianual. 
 
Per tant, no es tracta d’un desequilibri entre els ingressos corrents previstos 
que permetin finançar la despesa corrent, ni tampoc que la sol.licitud de 
préstecs sigui superior als mateixos, situacions totes elles que donen lloc 
també al desequilibri financer. 
 
El pla és el resultat de la quantificació econòmica de la projecció de la 
previsió de les liquidacions dels pressupostos de despeses i ingressos, així 
con de les variables econòmiques i financeres en el període, per tal 
d’aconseguir l’objectiu d’equilibri pel termini establert per la llei. 
 
El pla econòmic financer contempla la consolidació dels plans individuals de 
l’Ajuntament, de l’O.A. Serveis de Comunicació i de Lloret Futur SA. 
 
Per acreditar el caràcter puntual de situacions de necessitats de 
finançament o inestabilitat pressupostària i la seva regularització en el 
termini d’un any. 
 
Tot seguit, dóna lectura a la part dispositiva de la proposta. 
 
Seguidament, dóna lectura a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Orobitg dient que és un tema farragós però molt important. 
Té la seva causa en una instrucció centralista del govern del PP de Madrid, i 
afecta i deixa compromesos els pressupostos d’aquest any. 
 
És una obligació que hem de complir, donat que l’art. 25 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
diu:  

“Article 25. Mesures coercitives. 
1. En cas de falta de presentació, de falta d’aprovació o d’incompliment del 
pla economicofinancer o del pla de reequilibri, l’Administració pública 
responsable ha de: 
a) Aprovar en el termini de 15 dies des que es produeixi l’incompliment la 
no-disponibilitat de crèdits que garanteixi el compliment de l’objectiu 
establert. Així mateix, quan sigui necessari per donar compliment als 
compromisos de consolidació fiscal amb la Unió Europea, i en consonància 
amb l’article 19 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de 
finançament de les comunitats autònomes, les competències normatives que 
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s’atribueixin a les comunitats autònomes en relació amb els tributs cedits 
passen a ser exercides per l’Estat. 
b) Constituir un dipòsit amb interessos en el Banc d’Espanya equivalent al 
0,2 per cent del seu producte interior brut nominal. El dipòsit ha de ser 
cancel·lat en el moment en què s’apliquin les mesures que garanteixin el 
compliment dels objectius.” 

 
Això és una imposició de mesures, una intervenció de l’Ajuntament, que ens 
obliga a tenir una quantitat immobilitzada. 
 
Com ja hem dit, és una obligació, un instrument pressupostari d’obligat 
compliment, i pensem el que pensem, hem d’aprovar per coherència i 
responsabilitat. 
 
Pren la paraula el Sr. Rodríguez, dient que a ell tot això li sona a xinès però 
que és veritat el que ha dit el Sr. Orobitg.  
 
És un atac a l’autonomia local i també a la nacional. L’any passat ja varem 
haver d’aprovar un pla per a 3 anys. Hauríem d’explicar el perquè ara ens 
demanen això i si té algun valor o no el que varem aprovar l’any passat. 
 
Està clar que la justificació és la reducció del deute, i això és el que pretén 
aquest pla econòmic financer. Això queda clar en el considerant quart de 
l’informe d’Intervenció. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que ja ha parlat 
amb el Sr. Interventor i li ha explicat el tema, però ells varen votar en 
contra del pressupost i, per tant, avui també ho faran. 
 
En aquest sentit, entenem que la responsabilitat de la redacció i aprovació 
del present pla econòmic financer és del tot imputable a l’actual equip de 
govern, que és el legítim hereu de la desmesurada despesa que s’ha produït 
a la nostra població els darrers anys, amb les obres i construccions 
faraòniques mes dignes de l’antic Egipte que d’una ciutat turística de 42.000 
habitants.  
 
Entenem que és mes necessària la inversió en infraestructures turístiques, 
que és del que realment mengem tots a Lloret directa o indirectament, que 
en Teatres i Cases de La Cultura, però no entrarem de nou en aquest 
terreny. 
 
Ja sé que em diran que és en el compliment de la llei que marca el govern 
central que en aquests moment ostenta el Partit Popular, però no vulguin 
escudar la seva culpa en els requeriments de l’estat, reconeguin que la 
situació en la que es troba immersa la economia de la nostra població 
nomes té un responsable que és el govern de CiU.  
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A continuació, intervé el Sr. Bernat dient que saben que aquest pla 
econòmic financer és necessari, i és conseqüència de l’aplicació de la Llei 
d’Estabilitat pressupostaria. Que s’han de presentar en el període màxim 
d’un mes i que han d’estar aprovats pel plenari. I les conseqüències 
nefastes de no aprovar-ho en el plenari d’avui faria que, entre altres coses, 
no es pogués accedir al crèdit.  
 
Al grup municipal socialista, ens agradaria que la urgència i la importància 
amb la que ens presenten alguns temes ho facin amb tots. Perquè portem 
gairebé dos mesos demanant la liquidació del pressupost. 
 
Primer de tot, dir que si l’Estat no hagués incrementat l’IBI en un 10% i 
hagués tret la paga extra de Nadal als treballadors, el dèficit de 
l’Ajuntament hauria estat brutal. Per tant la liquidació del pressupost que 
abans ens presentava el Sr. Frigola hauria estat molt més negativa.  
 
Aquest any, de les aportacions a ingressos hi ha pendents de l’IBI 3 milions 
700 mil euros. Estem parlant d’un 18% pendent de cobrament. 
 
Ens agradaria saber quin és el deute de l’Estat i la Generalitat de Catalunya 
amb l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
De 58 milions d’euros previstos d’ingrés, n’hem ingressat només una part. I 
el que més ens preocupa, cada cop, és que els ciutadans paguen més i no 
es fan inversions de futur. 
 
Només hem cobrat un 32% dels deutor dels altres anys, i del que ens deuen 
ja hi ha 4 milions d’euros que s’han donat de baixa i que l’Ajuntament no 
cobrarà mai més. O sigui, un 17% que no cobrarem, perdut. 
 
Estem a favor de reduir despeses, però no de reduir en manteniment de 
carrers, el manteniment del dia a dia, perquè això provoca la degradació de 
la nostra ciutat. Estem a favor de reduir despeses, tal i com li hem dit en 
nombroses ocasions renegociant, contractes però no la qualitat dels serveis.  
 
En quant al Pla Econòmic Financer per aquest 2013, li diré que el paper ho 
aguanta tot; en aquest pla pressuposen que tota una sèrie d’ingressos 
augmentaran.  
 
Aquest pla econòmic financer té com a objectiu garantir el reequilibri 
pressupostari de la corporació municipal en el transcurs d’un any. Han 
d’entendre que el que ens agradaria és no aprovar-ho, segurament 
d’aquesta manera en properes ocasions ens facilitarien la mateixa 
informació de la que disposen vostès a fi d’aconseguir un consens. 
 
Però no ho faran, la responsabilitat els pot més. 
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Pren la paraula, seguidament, el Sr. Fuertes dient que aquest pla econòmic 
financer és una demostració més de la deficient gestió econòmica d’aquest 
equip de govern i de l’anterior i, com a conseqüència, ara no complim amb 
les exigències.  
 
Ja sap que digui el que digui, s’aprovarà, però continuarem tenint greus 
deficiències i problemes en la gestió econòmica. Les conseqüències són molt 
greus, si, però no es poden aprovar les coses a qualsevol preu. 
 
Votaran negativament perquè no estan d’acord ni amb el pla ni amb els 
motius amb els que es fa. 
 
Contesta el Sr. Frigola dient que s’ha de fer perquè així ho mana una llei 
orgànica. 
 
La qüestió en el nostre cas són unes obres no realitzades. Per tant, és més 
un tema comptable que real. 
 
Han canviat la llei i cada vegada es demana més informació. Com ja ha dit, 
en el cas nostre el tema ve per unes obres que no s’han fet quan pertocava. 
 
Vol donar les gràcies a aquells grups que han entès la situació, i li sorprèn 
la situació d’algun altre que l’any passat van votar a favor del pla i ara 
votaran en contra. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que és un tema molt complex,  
però que la realitat és que a Lloret cada vegada es paguen més taxes, 
impostos i sancions. 
 
Això és el que significa el pla, que cada vegada s’escanya més a la 
ciutadania. 
 
De nou, no li sorprèn la posició del Sr. Bernat, però pensa que això no és 
tenir responsabilitat. La situació econòmica d’aquest Ajuntament no és gaire 
bona i per això es fa pagar més als ciutadans (per exemple, les sancions de 
la zona blava). 
 
Com ja ha dit, el que queda de tot això és que la ciutadania paga cada 
vegada més i té menys serveis. 
 
Novament, contesta el Sr. Frigola dient al Sr. Fuertes que no ho dirà per ell 
mateix allò de la zona blava, perquè vostè no aparca mai en ella. Resumint 
la seva intervenció, ha estat summament demagògica. 
 
Per últim, intervé el Sr. Alcalde dient que la situació econòmica de 
l’Ajuntament no és dolenta. 
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Com ja ha explicat el Sr. Frigola, la causa d’aquest tema són unes obres 
que no s’han realitzat, unes obres amb les que estava d’acord en el seu dia 
el PPC. 
 
Dóna les gràcies als grups que votaran favorablement, pel seu exercici de 
responsabilitat. 
 
Sense més deliberació, i amb 11 vots favorables dels regidors de CIU, PSC-
PM, ICV-EUIA i ERC, i 9 vots en contra dels regidors de MILLOR, PPC i NO 
ADSCRIT, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
  

L’article 4 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre pel que 
s’aprova el reglament sobre estabilitat pressupostaria, en la seva 
aplicació a les entitats locals, estableix l’obligació de que les 
Administracions Publiques compleixin amb el principi d’estabilitat 
pressupostària. Segons aquest principi l’elaboració, aprovació,  
execució, liquidació dels pressupostos consolidats  es realitzarà en un 
marc d’estabilitat pressupostària.  
 
D’acord amb l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i a l’article 10 de 
l’Ordre ECF/138/2007 i l’article 19 del RD 1463/2007, de 2 de 
novembre, procedeix l’elaboració d’un Pla Econòmic-Financer (PEF) 
en que es definiran les polítiques d’ingressos i despeses que 
s’aplicaran per corregir la situació de desequilibri en UN exercici 
pressupostari, acompanyat d’una memòria de l’Alcaldia, un informe 
d’Intervenció on s’analitza la situació econòmico-financera passada, 
les previsions d’ingressos i despeses de l’exercici 2013 així com les 
ràtios resultants d’aquestes previsions.  
  
Atesa la memòria de l’Alcaldia, on es realitzen una sèrie de previsions 
d’ingressos i despeses per l’exercici pressupostari de 2013, i seguint 
les recomanacions tècniques esmentades per la present, es motiva i 
justifica aquest Pla Econòmic Financer (PEF). 
 
Atès l’informe d’Intervenció on s’efectuen un conjunt de 
consideracions respecte a la situació actual i previsions futures.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR el Pla Econòmic Financer (PEF) per l’exercici  
pressupostari del 2013, d’acord amb l’article 21 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera i els articles 19 a 21 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre.  
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SEGON.- COMUNICAR a la Direcció General de Política Financera i 
Assegurances del Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant la remissió de la pertinent 
documentació de l’aprovació plenària d’aquest PEF d’acord amb 
l’article 10 del Text consolidat de l’articulat i els annexos de l’Ordre de 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals. 

 
17.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA, PER 
DECLARAR LLORET DE MAR LLIURE DE LA TÈCNICA DE FRACTURA 
HIDRÀULICA HORITZONTAL I DE SONDEJOS SÍSMICS. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez el qual dóna 
lectura íntegra a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Orobitg dient que el seu grup està a favor, que no podem 
malmetre els nostres recursos. 
 
La mera prospecció ja comporta riscos importants, i encara més en un 
indret com a Lloret. No ens podem arriscar a permetre aquesta mena de 
pràctiques. En definitiva, estan a favor de la moció i hem d’estar atents, i en 
cas que es vulgui fer en el nostre municipi prendre les mesures que siguin 
necessàries. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Bernat dient que saben els impactes i 
riscos que té aquesta pràctica, com són: les emissions a l’atmosfera, la 
contaminació acústica, la contaminació del sòl i de les aigües subterrànies, 
l’ús intensiu de recursos hídrics, els impactes a la biodiversitat i el risc de 
fenòmens  sísmics. 
 
El precepte 45 de la Constitució Espanyola diu que tothom té dret a 
disposar d’un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona i 
el deure de conservar-lo. 
 
Igualment determina que els poders públics han de vetllar per la utilització 
racional de tots els recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de 
la vida i restaurar el medi ambient, amb el suport de la indispensable 
solidaritat col·lectiva. 
 
Per aquests motius, ens afegim a la petició de declarar Lloret de Mar lliure 
de la tècnica de fractura hidràulica horitzontal i de sondejos sísmics. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Díez dient que la seva formació vol 
felicitar el Sr. Rodríguez per presentar aquesta moció tan important per 
preservar el medi marítim. Tenim un territori molt valuós no sols per al seu 
ús turístic. 
 



79 

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, han procedit a donar permís per 
fer exploracions sísmiques davant la Costa Brava. L’àrea afectada se situa 
junt a una zona designada per a ser protegida dins la xarxa Natura 2000, 
que engloba llocs de la U.E. de valor ecològic, una zona on viuen nombroses 
espècies que es troben a 2 milles, espècies amenaçades i protegides, com 
catxalots, tortugues, dofins, que pateixen pèrdues auditives i fugen dels 
llocs on es realitzen aquest tipus de proves. 
 
Moltes d’aquestes espècies podrien acabar varades a les nostres platges. 
Tots hauríem de saber com es realitzen aquests tipus de proves. Durant 
gairebé 3 mesos una embarcació de grans dimensions –que casualment és 
britànica- dotada d’un canó per detectar bosses de petroli i gas sota el 
subsòl marí, generarà explosions d’aire comprimit que arribarà a 
quilòmetres de distància sota l’aigua. 
 
Aquestes proves sísmiques produiran un soroll ensordidor, 100.000 vegades 
més intens que el d’un avió a reacció, cada 10 segons durant 24 hores al 
dia. 
 
L’àrea d’explotació comprèn 11.519 km2, gairebé com les províncies de 
Girona i Barcelona juntes, i es troba situada davant el Golf de Lleó i davant 
les costes de Catalunya i Balears, situat entre el Cap de Creus (13 km al 
nord) i Menorca (30 km al sud). 
 
Es absurd que s’hagin aprovat permisos sísmics en una àrea amb una 
biodiversitat tan rica i tan propera a indrets turístics. 
 
Un cop més, han primat els interessos econòmics a curt termini de la 
indústria, sobre el patrimoni natural. És indignant, sobretot quan existeixen 
altres alternatives més netes i menys nocives com l’energia eòlica. 
 
És vergonyós que s’aprovin nous projectes d’energies contaminants, al 
temps que es tornen a retallar les primes a les renovables. I no volen 
imaginar que les nostres muntanyes i a prop de les nostres urbanitzacions 
es puguin realitzar proves de fractura hidràulica. 
 
Per tot el que ha expressat, donen el seu suport a la moció presentada. 
 
Intervé, seguidament, el Sr. Riera dient que el seu grup comparteix la 
moció i les administracions han de fer un esforç per no deixar que el 
territori es malmeti. 
 
Creu que és injustificat que s’autoritzin actuacions de la mena de les que es 
refereix la moció, i que el nostre Alcalde ja es va mostrar en contra que es 
fessin a Lloret aquestes actuacions. 
 
Contesta el Sr. Rodríguez agraint a tots els grups el seu recolzament, bé, no 
a tots perquè lamentablement sembla que algú no ho farà. 



80 

 
Pren la paraula, tot seguit, el Sr. Enric Martínez dient que ells votaran en 
contra, però no pel contingut sinó perquè com ja ha dit en altres ocasions, 
no recolzarà els punts que siguin supramunicipals. 
 
Intervé de nou el Sr. Díez dient que no és un tema supramunicipal, donat 
que es vol fer davant les costes de Lloret. 
 
Novament, pren la paraula el Sr. Riera reafirmant que es volia fer davant de 
la nostra costa. 
 
Contesta de nou el Sr. Rodríguez, dient que no vol fer sang. 
 
Finalment, pren la paraula el Sr. Alcalde dient que ell ja va mostrar el seu 
desacord en aquest tema mitjançant un decret. És un tema molt important, 
i no es pot posar en perill indrets tan macos com els de Lloret i tants altres. 
 
Sense més deliberació, i amb 18 vots favorables dels regidors de CIU, 
MILLOR, PSC-PM, ICV-EUIA, ERC i NO ADSCRIT, i 2 vots en contra dels 
regidors de PPC, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

Conscients que en els últims temps han proliferat les sol.licituds de 
permisos per part de diverses empreses per tal de fer prospeccions 
d’hidrocarburs no convencionals, tant al govern d’Espanya com al de 
la Generalitat. 
 
Conscients que en la tramitació i formalització d’aquestes sol·licituds 
no s’ha tingut en compte i no s’ha informat les corporacions i entitats 
locals directament afectades ni tampoc a la població en general. 
 
Conscients que els mètodes d’explotació que s’utilitzan per la 
investigació i l’extracció d’aquests hidrocarburs és l’anomenat de 
fractura hidràulica i sondejos sísmics, mètodes enormement 
agressius. 
 
Conscients que la despesa d’aigua que exigeix la fractura hidràulica 
és absolutament inadmissible  pel nostre territori. 
 
Conscients que la més que probable contaminació dels aqüífers seria 
irreversible, amb compostos químics directament filtrats dels treballs 
d’exploració i explotació. 
 
Conscients que les perforacions i la fractura de les roques poden 
causar moviments sísmics. 
 
Conscients de l’alteració paisatgística deguda a la proliferació dels 
pous d’extracció amb tota la infraestructura que suposa 
d’instal·lacions, emmagatzematge i tràfic.  
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Conscients de que aquests impactes ambientals són negatius per la 
fauna, la vegetació i la mateixa salut de les persones. 
 
Conscients que aquests impactes son negatius pels sectors vinculats 
al medi natural i al paisatge, especialment el turisme, sector en el 
qual es basa l’economia de la nostra ciutat, que veurien devastats 
molts dels projectes de present i de futur.  
 
Conscients que el model energètic en el que es fonamenta,  basat en 
la continuació de l’explotació de recursos fòssils, és un model obsolet 
que perllonga la dependència dels hidrocarburs i és el causant del 
canvi climàtic i de crisis politico-econòmiques. 
 
Conscients que el model de desenvolupament que volem està més 
basat en la racionalització de l’ús d’energia, en la recerca energies 
alternatives, en l’eficiència energètica, en l’ús intel·ligent dels 
recursos naturals i en una economia social i econòmica sostenible. 
 
Conscients que acollim i fem nostre el pacte entre alcaldes que la 
Unió Europea promou per actuar a nivell local contra l’escalfament 
global, reduint les emissions de CO2 i promoure la cultura de 
l’eficiència energètica. 
 

Conscients que la programació d’aquestes explotacions es fa 
incomplint de forma flagrant les disposicions de les normatives 
urbanístiques, creant greuges comparatius amb activitats locals i 
menystenint l’ordenament del territori.  
 
Conscients que aquest mètode d’extracció ha estat prohibit a països 
com França, Irlanda, Bulgària, Romania, Txèquia i alguns estats 
alemanys, i ha generat gran conflictivitat social a països com el 
Regne Unit o els Estats Units, després de patir-ne les conseqüències. 
La mateixa UE sosté en un informe dels perill que comporta tot i 
utilitzar-se correctament la tècnica. 
 
Conscients que la fase de prospeccions és tan perjudicial com la fase 
d’explotació.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- Declarar el terme municipal de Lloret de Mar terme lliure de 
fractura hidràulica i sondejos sísmics. 
 
SEGON.- Manifestar el malestar i preocupació per la posada en marxa 
d’explotació  d’hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica.  
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TERCER.- Informar a tots els municipis que estiguin o puguin estar en 
el futur afectats per fracking i instar-los a que siguin declarats lliure 
de fractura hidràulica i sondejos sísmics. 
 
QUART.- Instar al Departament d’Empresa i  a que no autoritzi cap 
projecte d’investigació o explotació d’hidrocarburs basat en aquesta 
tècnica.  
 
CINQUÈ.- Instar a la Generalitat de Catalunya a que declari tot el 
territori de Catalunya zona lliure de fractura hidràulica i de sondejos 
sísmics  
 
SISÈ.- Instar al Govern d’Espanya a que prohibeixi la utilització de la 
fractura hidràulica i dels sondejos sísmics.  
 
SETÈ.- Comunicar aquests acords a:  
 

• Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç  
• Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí   
• Conselleria d’Empresa i Ocupació  
• Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial 
• Conselleria de Territori i Sostenibilitat 
• Diputació de Girona  
• Federació Espanyola de Municipis i Províncies  
• Federació Catalana de Municipis 

 
18.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA, PER 
PREVENIR ELS DESNONAMENTS DE LA RESIDÈNCIA HABITUAL. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez, el 
qual dóna lectura a la part dispositiva de la moció. 
 
Intervé el Sr. Orobitg dient que està d’acord amb el fons de la moció, si bé 
no tan en la forma, donat que aquest tema s’hauria de tractar en la Taula 
d’Habitatge que es va crear. 
 
És evident que tothom té dret a presentar les mocions que considerin 
adients, però entén que aquesta Taula, que ja està constituïda, era el fòrum 
adequat, i no aquest plenari. 
 
Nosaltres estem d’acord amb l’esmena presentada en relació a les entitats 
financeres, perquè en la situació d’avui en dia no es pot escollir gaire, som 
nosaltres els que tenim la necessitat de contractar crèdits i pòlisses i, per 
tant, el més que podem fer és prioritzar. Per tant, estan a favor tant de 
l’esmena com de la moció. 
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Pren la paraula, seguidament, el Sr. Enric Martínez, dient que estan d’acord 
amb el que ha esmentat el Sr. Orobitg, de què el contingut d’aquesta moció 
s’hauria d’haver presentat a la Taula de l’Habitatge, on estem representats 
tots. Ells estan també a favor de l’esmena, i espera que s’aprovi. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Bernat dient que el grup municipal del 
PSC està totalment d’acord amb aquesta moció que presenta ICV. Sabem 
que molta gent està patint aquest problema i que hem de fer tot el possible 
per intentar arreglar aquesta problemàtica. 
 
Per tant, des de la força que representem en aquest ajuntament i com a 
representants polítics, ens adherim i donarem suport a totes aquelles 
iniciatives per prevenir els desnonaments. També estan totalment d’acord 
amb l’esmena. 
 
A continuació, intervé el Sr. Fuertes dient que ells estan en la mateixa línia, 
en el sentit no de deixar d’operar sinó de prioritzar les entitats que no 
promoguin desnonaments. L’esmena recull el que ells varen dir. 
 
Intervé, tot seguit, la Sra. Saracíbar dient que la situació que estem vivint 
en matèria d’habitatge és prou greu com per no considerar que la base 
d’aquesta moció és totalment inqüestionable. No qüestionem en cap cas el 
que se’ns presenta a la moció. Tenim famílies a Lloret en situacions 
realment crítiques, i tot i que els tècnics d’Habitatge estan treballant a 
marxes forçades, no sempre és suficient.  
 
Per aquest motiu vam crear la Taula d’Habitatge. El ple de la taula s’ha 
trobat un cop, estem a punt de convocar el segon, però la comissió 
permanent ens estem trobant cada quinze dies. S’està treballant i penso 
que juntament amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca estem intentant 
donar resposta conjunta a totes les situacions d’exclusió en temes 
d’habitatge que malauradament estan patint ciutadans de Lloret. Des de 
l’ajuntament estem intentant facilitar al màxim la feina de la Plataforma. 
 
Al llarg d’aquestes sessions, per exemple, la Plataforma ens ha demanat un 
local per fer les seves reunions setmanals, (centre cívic), ens ha demanat 
cartells informatius d’aquestes reunions (estan a la impremta, aviat 
sortiran), ens han demanat fer un programa de ràdio per tractar temes 
d’habitatge (aquesta setmana acabarem de lligar-ho tot i decidir si és viable 
o no). Què vull dir amb això? Que no li girem l’esquena al problema de la 
vivenda a Lloret, però sí que toquem de peus a terra. I per això vam 
demanar al grup d’ICV que canviés un punt de la moció i que en retirés un 
altre. 
 
A més a més, nosaltres hi hem afegit un altre punt, i és una altra cosa que 
se’ns demana des de la Plataforma d’Afectats per la hipoteca, que és 
declarar Lloret de Mar com a municipi lliure de desnonaments. 
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És cert que vaig dir que no creia en les etiquetes, i ho segueixo pensant. I 
més en aquest cas. Municipi lliure de desnonaments (dubto que hi hagi 
algun municipi a favor dels desnonaments). No deixa de ser una opinió 
personal. Personalment, m’interessa més la feina del dia a dia, i les accions 
que es porten a terme que no pas sortir demà a la premsa perquè a partir 
d’ara ens diem “municipi lliure de desnonaments”.  
 
El que m’interessa, per exemple, és tenir un llistat de pisos buits per 
destinar-los a lloguer social; impulsar el projecte de masoveria urbana, que 
ja s’està portant a terme; donar resposta a totes les famílies que es troben 
en risc de desnonament o que s’hi poden trobar en un futur. En resum, el 
que m’interessa és buscar les fórmules adequades per impedir que les 
famílies afectades acabin en una situació de marginalitat. 
 
Dit això, com que ser municipi lliure de desnonaments no és més que una 
declaració d’intencions, i com que les intencions hi són, les ganes hi són, no 
tenim cap impediment a portar al Ple aquesta demanda de la Plataforma. 
 
Finalment creiem que queda una moció realista, factible i que espero que 
s’aprovi per unanimitat. 
 
Contesta el Sr. Rodríguez agraint el consens de tots els grups. Entén que 
els funcionaris tenen una responsabilitat que han de complir. 
 
Estem davant d’un problema de classes, en el que sembla que s’ha d’ajudar 
als bancs però no a les persones. En definitiva, els que pagaran “el pato” 
seran els de sempre. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que sap que la Taula 
d’Habitatge està funcionant. 
 
Ha parlat amb els representants d’algunes entitats financeres en relació a 
les vivendes que tenen buides, i que els hi representen unes despeses. 
 
És important trobar un bon intermediari per fer possible que aquestes 
vivendes es lloguin a preus barats. En principi, sembla possible i confia que 
es pugui fer realitat. 
 
Sense més deliberació, es posa a votació l’esmena, la qual és aprovada per 
unanimitat dels reunits. 
 
Seguidament, es vota la moció amb l’esmena incorporada, la qual és 
aprovada per unanimitat. Per tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent 
acord: 
 

La crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament als 
més pobres i vulnerables, que van ser els últims en ingressar als 
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mercats hipotecaris i els primers en patir les conseqüències 
d’aquesta.   
 
Segons l’Informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, 
Raquel Rolnik (Nacions Unides A/67/286 Assemblea General), de data 
10 d’agost de 2012 “ A Espanya s’han executat més de 350.000 
hipoteques des de l’any 2007, i a l’any 2011 es van produir 
aproximadament 212 execucions i 159 desallotjaments al dia. 
Algunes investigacions recents indiquen que la major part (el 70%) 
dels impagaments registrats a Espanya tenen relació amb l’atur i que 
el 35% de les propietats executades pertanyen a immigrants ”. 
 
L’informe recent del Consell General del Poder Judicial anomenat 
“efectos de la crisis en los órganos judiciales” recull que en el primer 
semestre de l’any 2012 s’han iniciat més de 50.000 processos 
d’execució hipotecària, que seran 100.000 al finalitzar l’any, amb la 
qual cosa, se superaran les 400.000 execucions hipotecàries des de 
l’esclat de la crisi. 
 
El comportament antisocial de les entitats bancàries i una legislació 
no ajustada a un context de crisi intensa i perllongada en el temps, 
han provocat una situació d’alarma social, que ha estat reconeguda 
pels diversos agents. 
 
En aquest sentit, l’Asociación Española de Banca en un comunicat 
públic del passat 12 de novembre  reconeix l’alarma social generada 
pels desnonaments i exposa el compromís de les entitats membres 
d’aquesta Associació de paralitzar els llançaments hipotecaris en els 
propers 2 anys en aquells supòsits en que concorrin circumstàncies 
d’extrema necessitat. 
 
El Sindicat de policies estatals (SUP) ha expressat que donarà suport 
jurídic als policies que es neguin a participar en llançaments 
hipotecaris. 
 
El President del Consell General del Poder Judicial ha manifestat que 
els jutges poden actuar per a suspendre, paralitzar, modificar o 
adaptar la decisió judicial al cas concret, emparant-se tant en 
normatives comunitàries com en principis constitucionals i de dret 
contractual, màxim quan es tracta de situacions de veritable crispació 
o d’atemptat a un dret fonamental com és el de l’habitatge. 
 
L’Associació Professional de la Magistratura afirmava recentment que 
“les entitats bancàries han convertit els Tribunals en les seves 
oficines recaptatòries” i que “es tracta d”una situació preocupant i 
molt dolorosa. Un drama social”. 
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El president del Govern de l’Estat ha reconegut el caràcter 
extraordinari de la situació social generada pels procediments 
d’execució hipotecària i ha manifestat que “ estamos viendo cosas, 
terribles, inhumanas...”. No obstant la resposta oferta, en un primer 
moment, el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures 
urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, que 
regula el Codi de Bones Pràctiques, de caràcter voluntari per les 
entitats bancàries, ha estat un rotund fracàs. 
 
I en un segon moment, el Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de 
novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors 
hipotecaris, resulta del tot insuficient. 
 
Aquest Reial Decret Llei no aborda la solució del problema, no dóna 
resposta a les preguntes i demandes entorn a la retroactivitat, el fons 
social d’habitatge i quants i com es crearan; i es limita a suspendre 
els llançaments sobre habitatges habituals dels col.lectius que 
considera especialment vulnerables durant el termini de 2 anys, 
segons una sarcàstica Exposició de Motius que motiva la suspensió 
referint-se en els afectats/des “con la confianza de que, a la 
finalización de este período, habrán superado la situación de 
dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual”.  
 
Denunciem que el Govern de l’Estat encara no és conscient de la 
profunditat i complexitat de la crisi econòmica, la qual requereix de 
mesures legislatives excepcionals de reforma estructural per 
l’assoliment d’una veritable justícia social, i no una mera suspensió 
dels llançaments hipotecaris al que es pot acollir a la pràctica una 
petita part dels afectats/des. 
 
Segons aquest Reial Decret, per exemple, no és col.lectiu 
especialment vulnerable una unitat familiar monoparental que percebi 
el salari mínim i tingui al seu càrrec amb un únic fill/a de 4 anys 
d’edat. 
 
Col.lectius especialment vulnerables són totes aquelles persones que 
no poden cancel.lar els deutes amb les entitats bancàries mitjançant 
la dació en pagament, de forma que puguin refer les seves vides en 
plenitud de drets civils. 
 
Les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca i diferents entitats socials 
han denunciat reiteradament que els procediments d’execució 
hipotecària massius deixen a les persones en una absoluta indefensió, 
el que comporta una violació sistemàtica dels drets humans, 
contravenint molt especialment el Pacte Internacional de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, ratificat per l’Estat Espanyol. 
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L’Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en les 
conclusions presentades el 8 de novembre de 2012, arran d’una 
decisió prejudicial sol.licitada per un Jutjat Mercantil de Barcelona, 
expressa que la normativa espanyola sobre execucions hipotecàries 
vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, 
sobre clàusules abusives en els contractes celebrats entre 
consumidors. La Directiva empara a què l’òrgan judicial suspengui  el 
procediment executiu fins que no s’hagi verificat el caràcter abusiu 
d’una clàusula contractual, d’aquesta forma s’evita que el consumidor 
perdi l’habitatge i per tant, que no se li ocasioni un dany de difícil 
reparació posterior. 
 
Els Ajuntaments, com a Administració més propera als ciutadans i les 
ciutadanes no poden restar indiferents a la injustícia social derivada 
de la insuficiència de mecanismes legals eficaços provinents de l’Estat 
i  de la pràctica abusiva de les entitats bancàries. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat a una suspensió dels 
desnonaments de la residència habitual al que es puguin acollir tots 
els col.lectius veritablement vulnerables. 
 
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a què aquesta suspensió es 
mantingui fins que no es promulgui una nova normativa hipotecària, 
d’enjudiciament civil, adaptada a la Directives de la Unió Europea en 
defensa dels consumidors, i de regulació del sobreendeutament de les 
persones físiques, que contempli entres les mesures, la dació en 
pagament com una forma d’extingir els deutes amb les entitats 
bancàries, la possibilitat de permanència del deutor en el domicili del 
litigi sota una fórmula de lloguer social. 
 
TERCER.-  Fins que no es decreti la suspensió descrita, l’Ajuntament 
pren les següents accions: 
 
- Sol.licitar al Jutge Degà del partit judicial que faci arribar 

mensualment als Serveis Socials Municipals una relació dels 
processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les 
persones demandades 
 

- Prioritzar les operacions financeres i/o de serveis amb entitats 
bancàries que no promoguin desnonaments de la residència 
habitual de persones empadronades en aquest municipi.  

 
QUART.- Notificar aquests acords a la Delegada del Govern de l’Estat 
a Catalunya, al President del Congrès de Diputats, al Jutge Degà del 
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partit judicial, al cap de la policia local i als directors/es de les entitats 
bancàries que disposin d’oficines en aquest terme municipal. 
 
CINQUÈ.- Declarar Lloret de Mar municipi lliure de desnonaments. 
 

19.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC-PM, A FAVOR 
DE LA TRANSPARÈNCIA POLÍTICA A L’AJUNTAMENT DE LLORET DE 
MAR. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Bernat dient que es tracta 
d’un exercici de transparència política, d’intentar recuperar la confiança dels 
ciutadans en els polítics. 
 
Seguidament, dóna lectura a la part dispositiva de la moció. 
 
Creuen que és necessària aquesta moció, i ja ho varen anunciar en el 
passat Ple extraordinari. 
 
Ja sap que en el seu moment tots hem fet les nostres declaracions 
d’interessos i que consten a Secretaria. 
 
Però creu que hem de donar un pas més, que no hem d’amagar rés, i que 
hem de fer pons amb la ciutadania. 
 
Està clar que no tot acaba aquí, però considera que serà un primer pas. 
Altres ajuntaments ja ho han fet. 
 
Creu que s’ha de seguir perquè l’agenda política de tots sigui pública, i en 
aquest cas s’avança al projecte de llei que s’està tramitant. 
 
Intervé el Sr. Orobitg dient que en aquest punt serà políticament incorrecte. 
 
Ell no està disposat a despullar-se davant de tothom. No té cap 
inconvenient, i així ho ha fet en dir quins són els seus ingressos públics, ni 
les despeses associades en l’exercici del seu càrrec, així com mostrar les 
factures. Però dit això, ell té dret a la seva privacitat i reivindica que també 
les persones que es dediquen a la política tinguin un espai de privacitat. 
 
Creu que en aquest tema de fer públiques les declaracions hi ha molt de 
“bluf” i de “brindis al sol”, malgrat la seva bona voluntat, Sr. Bernat. Això és 
el que va fer el Sr. Rajoy sobre el cas Bárcenas. Aquestes coses no es 
declaren. Hi ha mil arguments i mil formes de defraudar perquè quedi 
oculta la realitat financera. 
 
Està clar que ell ha fet el registre d’interessos i està disposat a fer-lo públic. 
Sobre això ell no te cap mena d’inconvenient, així com tampoc dels diners 
que com a regidor o com a grup municipal rep.  
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Però la meva vida és meva i de ningú més. 
 
L’errada del seu plantejament és exigir als que estem aquí asseguts que 
fessin públiques aquestes dades. Algú malintencionat pot pensar que tinc 
alguna cosa que amagar, doncs si, la meva vida privada, perquè ningú n’ha 
de fer rés. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que moltes de les coses 
que estan passant estan lligades a la manca de transparència. El seu grup 
polític ja va presentar el 2008 diferents propostes contra la corrupció, tant 
en el Congrés com en el Parlament. 
 
Així, varen portar la modificació del codi penal perquè el finançament il.legal 
dels partits politics es considerés delicte amb penes de presó. Això va ser 
en el Congrés i va ser rebutjada per el PSOE, CIU i PP. 
 
També varen presentar un pla integral contra la corrupció, i va ser també 
rebutjat pels mateixos partits al Congrés. 
 
Es va presentar una moció per la qualitat democràtica, aquesta vegada al 
Parlament, on s’exigia la reforma de la llei electoral, llistes obertes i 
transparència i control en la despesa electoral, però CIU la va rebutjar. 
 
Li sorprèn, Sr. Bernat, que vostè parli de despeses electorals, quan vostès 
encara no han fet públic el que varen gastar en les últimes eleccions 
municipals. 
 
Nosaltres si varem fer públiques les nostres despeses electorals, però no 
tots ho van fer, nosaltres sí perquè prediquem amb l’exemple. També 
varem demanar una llei de finançament dels partits polítics al Congrés, per 
limitar les donacions privades i va ser rebutjada pels mateixos actors. Així 
mateix, es va presentar al Congrés una altra llei per lluitar contra el frau 
fiscal, i va passar el mateix que amb les altres iniciatives. 
 
Ell sí que es despullarà i per tant passa a dir el següent. Quan va prendre 
possessió de l'acta de regidor, tenia: 
  

Hipoteca que restava pagar 11.238,61 € 
Crèdit personal que restava pagar 17.908,14 € 
Compte corrent amb  7.072,15 € 
Dos cotxes: un Peugeot 106 i un Renault Megane, el primer con més 
de 10 anys d’antiguitat i el segon amb més de 5 anys d’antiguitat. 

  
A dia d'avui té: 
  

Hipoteca que resta pagar 10.336,12€ 
Crèdit personal que resta pagar 13.459,83€ 
Compte corrent amb 4.521,20€ 
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Els mateixos cotxes que quan va prendre possessió de l’acta de 
regidor. 

 
Per això, és veritat Sr. Bernat que no tots els polítics són iguals, a alguns 
ens costa diners fer política. 
 
Ell rep de l’Ajuntament 1.024 € mensuals, dels quals entre un 35 i un 40% 
els dóna a l’assemblea local i estan en disposició de publicar el balanç 
econòmic de la citada assemblea. 
 
Creu que això és un exercici de transparència, i s’ha de començar per un 
mateix. 
 
És cert que la ciutadania està desanimada, però també ha de saber que no 
tots els polítics ni tots els grups municipals són corruptes. Alguns partits 
tenen la corrupció institucionalitzada i altres no. 
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Enric Martínez, dient que ells ja han dit 
–al menys sis vegades- que estan a favor de la moció. 
 
Intervé, tot seguit, el Sr. Fuertes recordant al Sr. Bernat que ells varen 
presentar dues mocions per a la transparència, i que vostès varen votar en 
contra. Però nosaltres ja estem per la transparència. 
 
De totes maneres, com ja ha dit el Sr. Orobitg, si algú és corrupte no ho 
dirà públicament. 
 
Vostès ens han dit en algunes ocasions que tenim un excés de populisme, 
però vostès ens superen. 
 
El seu grup votarà a favor, però creu que es queden a mig camí i per això 
presenten la següent esmena: 
 

“Coneixedors de la moció que presenta PSC en favor de la 
transparència política per evitar la corrupció. Aquest grup voldria 
afegir a la present moció per a la seva aprovació, el següent: 
 
PRIMER.- Afegir que es publiquin a la web la declaració jurada de 
quants comptes tinguin qualsevol regidor o alt funcionari (secretari i 
interventor) en paradisos fiscals o fora de l’estat espanyol, ja siguin al 
seu nom o a nom dels seus familiars més propers. 
 
SEGON.- Afegir que també es facilitin a la web el nom de quantes 
societats patrimonials, donat el cas, participa qualsevol dels regidors 
d’aquest ajuntament, així com també el secretari i l’interventor. 
Tanmateix, en quantes empreses concessionàries d’aquest 
ajuntament hi tenen possibles vincles personals o familiars. 
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TERCER.- Afegir el nombre de propietats adquirides des del 2003 fins 
a dia d’avui per part dels regidors presents i alts funcionaris, i la seva 
primera línia de sant (és a dir, marit o muller, mare o pare i fills). 
 
QUART.- Afegir a aquesta informació el valor total del deute econòmic 
amb el que cadascun dels regidors es troba actualment en la seva 
vida quotidiana amb els bancs, amb administracions públiques o amb 
empreses privades. 
 
CINQUÈ.- Fer extensible aquesta voluntat de transparència no només 
als regidors sinó també als diners de tots els ciutadans que és el que 
veritablement els interessa. 
 
Que totes aquestes informacions siguin exposades a la web sense les 
dades de caràcter personal de cadascun dels propietaris, a excepció 
de nom vinculat a cadascun dels regidors o alt funcionari d’aquest 
Ajuntament.” 

 
Suposa que si tots estem per la transparència, votaran a favor. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Frigola dient que tot hi estar d’acord amb la 
part expositiva de la moció presentada pel grup municipal del PSC, creiem 
que els acords que ens demanen aprovar són susceptibles de perfeccionar, 
atenent al fet que determinades obligacions que s’hi contenen requereixen 
la voluntat individual de cada regidor, que entenem no és exigible per cap 
acord del Ple de l’Ajuntament. Així mateix, seria del tot recomanable no 
anticipar-nos a la llei que sobre transparència s’està tramitant i que els 
acords anessin en la mateixa línea. 
 
En aquest sentit, i per tal de no improvisar en aquest moment, si no es 
modifica el redactat de forma clara, el nostre vot serà desfavorable. Estan 
disposats a arribar a un acord amb la resta de grups municipals per portar 
en el proper Ple les mesures necessàries per  aconseguir tot el que s’exposa 
a la part dispositiva de la moció. 
 
Finalitza dient que no té cap sentit l’esmena presentada pel grup Millor. 
 
Contesta el Sr. Bernat dient que li sorprèn bastant tanta oposició. No creu 
que es puguin posar masses objeccions, donat que la moció preserva, en 
tot cas, les dades personals. 
 
Hem intentat fer les coses de la millor manera possible i tenint en compte la 
normativa legal dels municipis. 
 
Pel que fa als comptes de la campanya electoral, encara estem esperant 
que el Sr. Cortés ens les presenti. 
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Nosaltres hem presentat una moció que era una iniciativa per buscar el 
consens i en canvi l’esmena del Sr. Fuertes no és seriosa ni de rebut. Vostè 
intenta barrejar coses diferents. 
 
De nou, intervé el Sr. Orobitg dient al Sr. Bernat que creu que s’ha 
expressat de forma molt clara. Que ell defensa el seu dret a la seva 
privacitat. Hi ha mecanismes suficients per a la transparència, però entrem 
ara no en un problema de transparència sinó de xafarderia i no està 
d’acord. 
 
Insisteix que hi ha mecanismes legals per garantir la transparència. 
 
Pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que s’ha oblidat de dir una cosa en la 
seva anterior intervenció. No sap si aquesta moció s’aprovarà o no. Una de 
les incorporacions que va acceptar el PSC a la comissió informativa i que va 
presentar ICV-EUIA, és que se’n donés compte de les despeses dels grups 
municipals. 
 
Independentment de si s’aprova o no la moció, el seu grup a curt termini 
presentarà al registre d’aquest Ajuntament la justificació dels diners que 
l’any passat varen rebre com a grup municipal. Anima a la resta perquè 
facin el mateix. 
 
Veu que es queda sol en el tema de “despullar-se”, però considera que es 
tracta d’una simple coherència. Com la que ell va voler aplicar quan es va 
retirar la paga extra als treballadors de la casa, retirant també el cobrament 
de la indemnització que cobren els regidors. 
 
Seguidament, de nou intervé el Sr. Fuertes dient que en la seva moció hi 
posa “regidor o alt funcionari” i concretament especifica “secretari i 
interventor”. Si estem en una posició d’intentar despullar-nos, com diu el 
Sr. Rodríguez, ells s’hi afegeixen. 
 
Diu al Sr. Frigola que si han de ser oberts i transparents, què millor que les 
persones que tenen el millor sou de l’Ajuntament també facin el mateix que 
els polítics. 
 
Contesta al Sr. Bernat que l’esmena presentada pel Millor no és cap 
tonteria, en tot cas la moció presentada pel PSC, que pretén que es presenti 
la declaració de la renda i algun document més que pot estar a l’abast de 
tothom. No entén perquè es queixa del Sr. Cortés, quan ells porten 2 anys 
de total submissió a l’equip de govern, dient que no els agrada com fan les 
coses però voten a favor. Cal ser coherents i abans de criticar al Sr. Cortés 
mirar el que tenim a casa. 
 
Novament, intervé el Sr. Frigola dient que després de la seva demostració 
de prepotència, Sr. Fuertes, i donat que quan van entrar estava la 
netejadora fent la seva feina, no sap si encara estarà, doncs si hi estigués 
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potser hauríem de demanar-li que vingués a aquesta sala a recollir els litres 
de bilis que vostès avui ha derramat. 
 
Pren la paraula de nou el Sr. Bernat, agraint al PPC el seu vot favorable, així 
com a ICV-EUIA les seves aportacions. Moltes gràcies. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que com ja ha dit el Sr. 
Frigola, la llei de la transparència s’està tramitant al Congrés i creu que és 
millor esperar a què surti, donat que ens hi haurem de sotmetre tots. 
 
Malgrat el que han dit abans, avui s’abstindran perquè creu que haurien 
d’esperar la llei abans esmentada. 
 
Sense més deliberació, es posa a votació l’esmena, la qual és rebutjada per 
11 vots en contra dels regidors de CIU, PSC-PM i PPC, 2 abstencions dels 
regidors de ICV-EUIA i ERC, i 7 vots a favor dels regidors de MILLOR i NO 
ADSCRIT. 
 
Seguidament, es posa a votació la proposta, la qual és aprovada per 12 
vots favorables dels regidors de PSC-PM, MILLOR, PPC, ICV-EUIA i NO 
ADSCRIT, 7 abstencions dels regidors de CIU, i 1 vot en contra del regidor 
d’ERC. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord: 
 

La transparència ha de ser la norma habitual regulada de les 
institucions democràtiques i l’eix nuclear de tota acció política, per 
evitar el major número de casos de corrupció i per preservar la 
confiança de la ciutadania amb els seus representants. L’acció dels 
responsables polítics s’ha de sotmetre a escrutini periòdic, han 
d’existir els mecanismes adients per regular els mecanismes de 
control de govern i s’ha de conèixer com es gestionen els diners 
públics de manera transparent.  
 
Una societat crítica i participativa requereix poder escollir els seus 
representants polítics, tot tenint la màxima informació per tenir millor 
criteri i fonamentació. I, al seu torn, la fiscalització de l’activitat 
pública contribueix a la regeneració democràtica i a la prosperitat del 
bon govern. L’eficiència i efectivitat de les institucions democràtiques 
depenen en bona mesura de què la seva activitat pugui ser escrutada 
i analitzada amb rigor pel conjunt de la ciutadania d’acord amb uns 
mecanismes de participació i de transparència.  
 
La transparència de les institucions municipals ha de basar-se en el 
fet que la ciutadania tingui tota la informació de les àrees següents, 
que estan representades tant en la nova Llei de Transparència que 
s’està tramitant al Congrés de Diputats, com a l’acord de 
transparència i autolimitació de despeses electorals i de finançament 
de partits polítics assumit pel Parlament de Catalunya el 26 de febrer 
de 2001: a) la corporació municipal (càrrecs de confiança, 
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organització i patrimoni); b) les relacions amb els ciutadans i la 
societat (participació amb ciutadans, entitats i associacions); c) les 
operacions econòmiques i financeres (pressupostos i comptes clars 
amb detall de les partides); d) les contractacions de serveis 
(operacions amb proveïdors i contractistes); i e) matèria urbanística 
(convenis, modificacions POUM,...) 
 
Els partits polítics són la expressió del pluralisme de la societat, 
segons els defineix la Constitució a l’article 6, i per tant, són 
instrument fonamental de la participació democràtica. Els 
representants institucionals i polítics han de facilitar que es pugui 
portar uns registres detallats que han de permetre conèixer amb 
detall la situació econòmica del conjunt dels regidors i regidores en el 
moment d’iniciar la responsabilitat com a servidor públic i fins que 
finalitzi l’encàrrec ciutadà encomanat. En aquest sentit, cal aplicar el 
principi de publicitat activa, i els subjectes referenciats cal que 
publiquin de manera periòdica i actualitzada el conjunt d’informació 
rellevant per garantir la transparència de la seva activitat relacionada 
amb el funcionament i control de l’actuació pública.  
 
En els últims temps, nombrosos casos de corrupció han minat de nou 
la confiança de la ciutadania amb els seus representants polítics. Els 
jutges han imputat representants polítics del món municipal i això 
també ha succeït a les comarques gironines, cosa que ha fet créixer 
la desafecció dels ciutadans vers la política i els polítics. Per tot això, 
és necessari que les persones que actualment servim al nostre poble, 
ciutat o país fem un esforç més per demostrar la nostra honorabilitat, 
tot fent evident que no estem en política per cap tipus d’interès 
econòmic personal, sinó que ho som per servir, per treballar pel bé 
comú i els interessos col·lectius. La gran majoria de servidors 
municipals invertim bona part del nostre temps familiar i personal pel 
compromís amb la nostra vila.  
 
Des de l’àmbit municipal també tenim l’obligació de contribuir a 
aquesta noble finalitat i predicar amb l’exemple, tot mostrant al 
mateix temps tolerància zero amb el casos de corrupció. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- Habilitar un lloc a la pàgina web de l’Ajuntament per tal de 
publicar la relació de béns, interessos i activitats de cadascun dels 
regidors d’aquest Ajuntament.  

 
Els regidors i regidores d’aquest Ajuntament faran públic en aquest 
espai la seva declaració de béns, interessos i activitats, preservant les 
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seves dades de caràcter personal d’acord amb el que preveu la llei 
orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal. 

 
SEGON.- Els regidors i regidores faran  pública anualment a la web 
municipal, la liquidació de l’Impost de la Renda, l’Impost de Patrimoni 
i Societats en el seu cas, sempre que s’estigui obligat a fer la 
declaració corresponent i de la forma prevista en el punt anterior. 

 
TERCER.- Els grups polítics municipals han de justificar les despeses 
de l’aportació que realitza l’Ajuntament de Lloret de Mar en el primer 
trimestre de l’any següent de la seva percepció. En cas que no es 
justifiqui la totalitat de l’aportació, se’ls retindrà aquesta a partir del 
mes d’abril fins que no ho hagin justificat. 

 
QUART.- Comunicar aquest acord a la Mesa del Parlament de 
Catalunya. 

 
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 novembre: núm. 2070 de data 02/11/12 fins al núm. 2347 
de data 30/11/12. 

- Mes de desembre: núm. 2348 de data 03/12/12 fins al núm. 2562 
de data 31/12/12. 

- Mes de gener: núm. 1 de data 02/01/13 fins al núm. 215 de data 
31/01/13. 

- Mes de febrer: núm. 216 de data 01/02/13 fins al núm. 465 de 
data 28/02/13. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de novembre: núm. 872 de data 02/11/12 fins al núm. 968 
de data 30/11/12. 

- Mes de desembre: núm. 969 de data 04/12/12 fins al núm. 1013 
de data 28/12/12. 

- Mes de gener: núm. 1 de data 02/01/13 fins al núm. 83 de data 
31/01/13. 
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- Mes de febrer: núm. 84 de data 01/02/13 fins al núm. 178 de 
data 28/02/13. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
Prec presentat pel Sr. Fuertes, en representació del grup municipal MILLOR: 
 

“Després de les recents informacions de corrupció conegudes ja per 
tots, i les darreres informacions conegudes en relació a presumptes 
peticions de diners a canvi de contactes i sopars o regals per a 
l’actual alcalde, com s’exposa en el sumari del Cas Clotilde, per part 
de funcionaris i polítics d’aquest ajuntament, 
PREGUEM: 
S’obri una investigació interna dins l’ajuntament per aclarir els fets 
que s’han fet públics en els diferents mitjans de comunicació, 
tanmateix s’aparti de les seves funcions temporalment als funcionaris 
sospitosos que apareixen a les trucades telefòniques de la Guàrdia 
Civil, fins que s’esclareixi la seva responsabilitat en l’assumpte.” 

 
Contesta el Sr. Alcalde que té tota la seva confiança amb tots els 
treballadors i els tècnics de la casa. Necessitem recuperar la normalitat i 
l’autoestima, perquè cal recuperar el dia a dia ja que hi ha molta feina a fer. 
 
Evidentment, no s’obrirà cap investigació, en tot cas ho ha de fer la policia o 
la guàrdia civil. Dóna el seu suport a la persona que ostenta el càrrec de 
secretaria d’alcaldia, dóna tot el seu recolzament i així ho vol manifestar. 
 
Prec presentat pel Sr. Fuertes, en representació del grup municipal MILLOR: 
 

“Després del Cas Clotilde i les irregularitats, imputacions i casos de 
corrupció viscuts en la nostra població, arrel dels actes d’alguns 
components de l’equip de govern anterior i actual, 
PREGUEM: 
Dimiteixin. 
Dimiteixi Sr. Valls, l’alcalde Romà Codina, i la renuncia del grup de 
CIU  a les competències de govern, deixant de seguir malmetent el 
nostre poble i la seva imatge.” 

 
Contesta el Sr. Alcalde que ell i el Sr. Valls no dimitiran i que continuaran 
treballant per a Lloret, tal i com han fet fins ara. Malgrat tot el que ha hagut 
d’aguantar del Sr. Fuertes en el Plenari d’avui, ha intentat ser respectuós, 
però s’ha passat molt. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


