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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Núm.: 03/15 
Dia: 20 d’abril de 2015 
Sessió: ordinària 
Horari: de 18:00 a 22:10  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  
Susana Yerro Heras 

Enric Martinez Maiz 
Leonardo Fernandez Esquinas 
Fco. Javier Rodríguez Pacios 
Jordi Orobitg Solé  
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
David Reixach i Saura, secretari accidental 
 
Excusa la seva inassistència, per causa justificada, el regidor Sr. Josep 
Cortés Rovira. 
 
1.- APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS (22/12/2014 i  
16/02/2015). 
 
Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes de les sessions 
celebrades el dia 22 de desembre de 2014 i 16 de febrer de 2015 les quals, 
trobades conformes, són aprovades per unanimitat dels reunits. 
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2.- DESPATX ALCALDIA. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé i dóna 
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple: 
 
DESPATX D’ALCALDIA FEBRER 2015 
 

- Dia 17 de febrer: Assistència , juntament amb la regidora d’esports 
Sra. Ester Olivé, a la signatura de la Copa de la Reina d’Hoquei, a la 
Sala d’Actes de l’Ajuntament de Lloret de Mar.  
 

- Dia 17 de febrer: Assistència al Ranxo de Vidreres. 
 

- Dia 22 de febrer: Assistència a la reunió de l’Obreria de Santa 
Cristina. 

 
- Dia 22 de febrer: Assistència, juntament amb el regidor de 

promoció econòmica, Sr. Jordi Orobitg, i altres regidors de la 
Corporació, a la Rua de l’any nou Xinès, a Lloret de Mar. 
 

- Dia 22 de febrer: Assistència , juntament amb altres regidors i 
regidores de la corporació, al sopar ofert Catalunya – Xina, al Gran 
Casino Costa Brava. 
 

- Dia 24 de febrer: Assistència a l’assemblea anual del Lloret 
Convention Bureau, a Lloret de Mar. 
 

- Dia 25 de febrer: Benvinguda a la convenció de Natalie Tours, a 
l’Hotel Monterrey. 
 

- Dia 25 de febrer: Assistència a l’assemblea del Casal de la Gent 
Gran. 
 

- Dia 25 de febrer: Assistència al sopar de la convenció de Natalie 
Tours, al restaurant El Trull de Lloret de Mar. 
 

- Dia 26 de febrer: Assistència a la reunió d’alcaldes dels municipis 
seu del MIC 2015. 
 

- Dia 26 de febrer: Assistència, juntament amb el regidor de 
seguretat ciutadana, Sr. Jordi Martinez, a la reunió amb el Conseller 
d’interior Hble. Sr. Ramon Espadaler, a la conselleria. 
 

- Dia 28 de febrer: Assistència a la festa de Protecció Civil de Lloret 
de Mar. 
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- Dia 28 de febrer: Assistència a la festa d’Andalusia, celebrada a 
l’hotel Costa Encantda.  

 
DESPATX D’ALCALDIA MARÇ 2015 
 

- Dia 1 de març: Assistència a l’aplec dels Perdons a Santa Cristina.  
 

- Dia 3 de març: Participació al programa de Nova Ràdio Lloret, 
entrevista amb l’alcalde. 
 

- Dia 6 de març: Presentació de la prolongació de C-32 fins a Lloret 
de Mar, amb l’Hble. Sr. Santi Vila, conseller de Territori i 
Sostenibilitat, a la sala polivalent de la Casa de la Cultura de Lloret de 
Mar. 

 
- Dia 9 de març: Assistència, juntament amb tots el regidors de la 

corporació a la celebració del Ple extraordinari. 
 

- Dia 11 de març: Assistència , juntament amb altres regidors i 
regidores de la corporació, als actes oferts en motiu del 50è 
aniversari de l’Escola Esteve Carles, de Lloret de Mar. 
 

- Dia 11 de març: Participació a la reunió informativa del passeig 
Verdaguer, a la sala d’actes. 
 

- Dia 13 de març: Assistència, juntament amb el regidor de promoció 
econòmica Sr. Jordi Orobitg, a l’acte de sortida del 63è Rally Costa 
Brava Històric, al pòdium de la Plaça de la Vila. 
 

- Del 17 al 20 de març: Assistència, juntament amb el regidor de 
Turisme, Sr. Jordi Orobitg, a la MITT de Moscú. 
 

- Dia 22 de març: Participació a la cursa de l’AME. 
 

- Dia 22 de març: Assistència, juntament amb altres regidors, a les 
“migas Granaïnes”, acte ofert per la Casa de Cúllar a Lloret de Mar. 
 

- Dia 24 de març: Assistència a la presentació de la candidatura de la 
Rider Cup i benvinguda a les autoritats, a la sala d’actes de Lloret de 
Mar. 
 

- Dia 24 de març: Assistència al consell d’administració de la ràdio. 
 

- Dia 24 de març: Assistència al consell d’administració de Lloret 
Futur. 
 

- Dia 26 de març: Assistència a la reunió de la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva, a l’hospital de Calella. 
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- Dia 26 de març: Assistència, juntament amb altres regidors de la 

corporació, a la presentació del Butlletí Sesmond, a la sala d’actes de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 

- Dia 27 de març: Assistència a la comissió de Govern del Consorci de 
la Costa Brava, a la seu del Consorci. 
 

DESPATX D’ALCALDIA ABRIL 2015 
 

- Dia 5 d’abril: Assistència a la cantada anual de Caramelles. 
 

- Dia 6 d’abril: Lliurament de la Mona de Pasqua al Casal de la Gent 
Gran, oferta pel Rotary. 
 

- Dia 7 d’abril: Assistència a la Junta d’Abastem, a Sant Feliu de 
Guixols. 

 
- Dia 9 d’abril: Assistència a l’acte ofert per la Conselleria de Territori 

i Sostenibilitat, d’informació del traçat de la C-32, a la sala polivalent 
de la Casa de la Cultura de Lloret de Mar. 
 

- Dia 10 d’abril: Assistència , juntament amb altres regidors i 
regidores de la corporació, a la Nit de la Cultura Lloretenca, al Teatre 
Municipal de Lloret de Mar. 
 

- Dia 17 d’abril: Participació, juntament amb altres regidors i 
regidores de la corporació, en la marató de donació de sang de Lloret 
de Mar. 
 

- Dia 19 d’abril: Assistència, juntament amb altres regidors de la 
corporació, a la sardinada organitzada al Barri de Pescadors de Lloret 
de Mar. 
 

- Dia 19 d’abril: Assistència als actes organitzats en motiu de la 
celebració de Sant Antoni Abad, cercavila dels tres tombs. 

 
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE LLORET 
DE MAR EN RELACIÓ A LA ZONA HOTELERA. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&punto=3 
 

Sense més deliberació, amb 19 vots favorables dels regidors dels grups de 
CIU, MILLOR, PPC, ERC, i els regidors NO ADSCRITS Srs. Barbero, Portela, 
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Diez, Freijedo, Romerales, Bernat, Pascual i Yerro, i 1 vot en contra del 
regidor del grup ICV-EUIA, el Ple Municipal, per majoria absoluta, adopta el 
següent acord: 
 

FETS: 
 

1.- En sessió de data 22 de novembre de 2014, el Ple de la Corporació 
acordà:   

 
“Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en relació a la zona hotelera, 
d’iniciativa municipal i que ha estat encarregada la redacció a Reverendo-
Ginesta Arquitectes Associats, SLP. 
  
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 als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, segons disposa l’art. 85.5 del TRLU” 
 
2.- L’Expedient ha romàs a informació pública durant el termini d’un 
mes amb la publicació dels corresponents Edictes al Butlletí Oficial de 
la província de Girona núm. 11 de data 19 de gener de 2015, El Punt 
Diari de data 15 de gener de 2015, el Diari de Girona de data 14 de 
gener de 2015, Tauler d'Anuncis de la Corporació i Web Municipal. 
 
Durant aital termini, s’han presentat al projecte les al·legacions que es 
relacionen a continuació, tal i com es desprèn de la certificació lliurada 
pel Secretari Delegat i que consta a l' expedient administratiu tramès a 
aquests efectes: 

• RGE 545 de data 15/01/2015, per part d’Orpí-Planiol Arquitectes 
SLP, en representació d’Alejandro Portavella i Andreu. 

• RGE 2024 de data 04/02/2015, per part d’Angel Serrano i 
Fernández. 

• RGE 2731 de data 12/02/2015, per part d’en Jordi Palacín i 
Grau, en representació de la societat Alba de Prima Hoteles, SA. 

• RGE 2760 de data 12/02/2015, per part d’en Jordi Frigola i Otín, 
en representació de la societat Comercial Turística, SL. 

• RGE 2883 de data 16/02/2015, per part d’en Xavier Espot i Piñol 
i Antoni Janer i Nicolau en representació de la societat HOPARK, 
SA. 

• RGE 3145 de data 18/02/2015, per part d’en Josep Martí i Utset, 
en representació de la societat HORISA, SL. 

• RGE 3176 de data 18/02/2015, per part d’en Ramon Tallada i 
Castellà. 

• RGE 3187 de data 18/02/2015, per part d’Enric Dotras i 
Ruscalleda, en representació del Gremi d’Hosteleria de Lloret de 
Mar. 
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• RGE 3219 de data 19/02/2015, per part d’en Joan Masó i Sala, 
en representació de la societat MONJORA, SA. 

• RGE 3221 de data 19/02/2015, per part d’en Joan Masó i Sala, 
en representació de la societat MONJORA, SA. 

• RGE 3248 de data 19/02/2015, per part d’en Jordi Taulina i 
Orench, en representació d’en Miquel Taulina i Comas. 

• RGE 3251 de data 19/02/2015, per part d’en Jordi Taulina i 
Orench, en representació d’Esteve Geremias i Roger. 

• RGE 3257 de data 19/02/2015, per part d’en Jordi Taulina i 
Orench, en representació d’en Miquel Taulina i Comas i en 
Vicens Font i Muntadas. 

• RGE 3263 de data 19/02/2015, per part d’en Ramon Tallada i 
Castellà i Natalia Villar i Daumas. 

• RGE 3264 de data 19/02/2015, per part d’en Manuel Hernández 
i Sánchez, en representació de la societat Sunrise Hotels, SL. 

• RGE 3291 de data 19/02/2015, per part d’en Josep Ma Prat i 
Esparrica, en representació de la societat HOTEL ANABEL, SA. 

• RGE 3293 de data 19/02/2015, per part d’en Josep Ma Prat i 
Esparrica, en representació de la societat GUITART HOTELS SL. 

• RGE 3316 de data 19/02/2015, per part d’Enric Dotras i 
Ruscalleda, en representació de la societat DOTURCA, SL. 

• RGE 2151 de data 05/02/2015, per part d’en Xavier Rodríguez i 
Pacios en representació d’Iniciativa per Catalunya Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUA) 

 
3.- En data 16 de gener de 2015, l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Girona determina que la present modificació no 
es troba en  de la Llei cap dels supòsits previstos a l’article 7 de la Llei 
6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental, raó per la qual no s’ha 
d’aplicar aquest procediment ni tampoc, en conseqüència, pertoca 
tramitar una resolució de subjecció o no subjecció a avaluació 
ambiental. 
 
En data 17 de febrer de 2015, la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni emet informe en el següent sentit: 

• A nivell arquitectònic, en qualsevol supòsit de substitució, 
remodelació o increment de sostre que pugui incidir en un edifici 
inventariat de valor arquitectònic i històric, aquest s’haurà d’adaptar 
a les característiques arquitectòniques d’interès que presenti l’obra, 
per les quals ha merescut protecció. 

• A nivell arqueològic, si la modificació comporta obres que afectin al 
subsòl, caldrà confrontar cada cas l’àmbit de la modificació amb el PE 
de Protecció del patrimoni arqueològic de Lloret de Mar per tal que si 
s’hi localitzen jaciments es puguin prendre les mesures correctores 
adients.  

favorable un cop es recullin un seguit de prescripcions. 
 
En data 2 de març de 2015, la Direcció General d’Ordenació del 
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Territori i Urbanisme emet informe favorable amb les següents 
condicions: 

1. Que s’incorpori en el text escrit de la modificació, l’obligat compliment 
de la Llei de Costes i el Reglament General de Costes 

2. Que en la normativa s’especifiquin les limitacions i condicionants que 
tenen les edificacions existents afectades per la servitud de protecció 
i/o trànsit. 

3. Que es justifiqui el compliment dels articles 30.1b de la Llei i 59.1a i 
59.1b del Reglament 

 
En data 6 de març de 2015, la Direcció General de Turisme emet 
informe el qual conclou que es valora com a convenient reforçar 
l’anàlisi i justificació de la bondat de les solucions contingudes en la 
modificació en el context del planejament, determinacions i mandat del 
Pla Operatiu de renovació de la destinació turística Lloret de Mar. 

 
Totes les anteriors consideracions assenyalades en els informes 
sectorials són introduïdes al document, amb el benentès que la 
referència de l’obligat compliment de la Llei de Costes i és seu 
reglament és una prescripció òbvia. 
 
4.- L’equip redactor de la modificació, Reverendo-Ginesta Arquitectes 
Associats, SLP, en data 13 d’abril de 2015 emet informe en relació a 
les al·legacions presentades durant el termini d’exposició, tot 
incorporant a aquesta modificació puntual del POUM les variacions no 
substancials resultants de l’estimació parcial de les al·legacions 
presentades i alhora, dóna compliment a les prescripcions del diferents 
informes sectorials emesos.  

 
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. 
 
III.- 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, adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Estimar en part les al·legacions presentades durant el 
període d’informació pública i que es concreten en l’informe emès per 
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l’equip redactor, tot incorporant-les dins la documentació escrita i 
gràfica de la present modificació del POUM i, consegüentment, aprovar 
provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Lloret de Mar en relació a la zona hotelera, 
d’iniciativa municipal i que ha estat encarregada la seva redacció a 
Reverendo-Ginesta Arquitectes Associats, SLP. 
 
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat 
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes 
de la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats que han 
presentat al·legacions. 

 
4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE LLORET DE 
MAR EN ELS ARTICLES 284 I 321 MASIES PER INTRODUIR L’ÚS DE 
RESTAURACIÓ. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&punto=4 
 
Sense més deliberació, es passa a votació l’esmena presentada pel grup 
PPC, la qual és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 
Seguidament, se sotmet a votació la proposta amb l’esmena incorporada, la 
qual és aprovada per unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple Municipal, per 
majoria absoluta, adopta el següent acord: 
 

F E T S 
 
D’iniciativa municipal, els Serveis Tècnics Municipals han rebut 
l’encàrrec de redactar la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en els articles 284 i 
321 Masies per introduir l’ús de restauració. 
  
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 
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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, adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en els 
articles 284 i 321 Masies per introduir l’ús de restauració, d’iniciativa 
municipal i que ha estat encarregada la redacció als Serveis Tècnics 
Municipals. 
  
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 als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, segons disposa l’art. 85.5 del TRLU 

 

5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE 
L’AVGDA. VILA DE BLANES, ENTRE LA TRAVESSIA JARDINS I 
L’AVGDA. DE VIDRERES I DE LA RELACIÓ DE BÉNS I DRETS 
AFECTATS PER L’EXPROPIACIÓ. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&punto=5 
 
Sense més deliberació, per unanimitat dels reunits, el Ple Municipal adopta 
el següent acord: 
 

FETS 
 
1.- El Ple de la Corporació, en sessió de data 10 de novembre de 
2014, acordà: 
 

“Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de l’avinguda 
Vila de Blanes, entre travessia dels Jardins i l’avinguda de Vidreres, amb 
un Pressupost d’execució de 509.715,35€, abans d’IVA. 
 
Segon.- Reconèixer que l’aprovació definitiva del Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) en el que es qualifica la finca, situada a 
les Avgdes. Vila de Blanes, Vila de Vidreres i Travessia dels Jardins, com 
a sistema viari (Clau 1.1), comporta la declaració d’utilitat pública i de 
necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats. 
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Tercer.- Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats de 
l’expropiació, que estaria constituïda per les parcel·les cadastrals de 
referència: 
 
- Titular: Sra. ANTONIA CASADO COLOME 
- Emplaçament finca afectada: Avgda. Vila de Blanes, núm. 2 
- Classificació urbanística: Sòl Urbà. 
- Qualificació urbanística: Sistema viari (Clau 1.1) 
- Superfície a expropiar: 107,63 m2 
- Valoració: 140.165,78€ 
 
- Titular: Srs. ANGEL MARIN JIMENEZ i JUANA EGEA VIUDEZ 
- Emplaçament finca afectada: Avgda. Vila de Blanes, núm. 4.           
- Classificació urbanística: Sòl Urbà. 
- Qualificació urbanística: Sistema viari (Clau 1.1) 
- Superfície a expropiar: 117,54 m2 
- Valoració: 203.104,21 € 
 
Quart.- Sotmetre el projecte juntament amb la declaració de béns i 
drets  a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant un 
anunci al Butlletí Oficial de la província, Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i Tauler d’Anuncis.  
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als propietaris afectats, als efectes 
que puguin aportar les dades necessàries que permetin rectificar els 
possibles errors que s’estimin comesos en la relació, o si ho consideren 
oportú oposar-se a l’ocupació dels béns per motius de forma o fons que 
han de fonamentar adequadament. 
 
Sisè.- Requerir als titulars cadastrals de la finca que exhibeixin els seus 
títols de propietat davant de l’Ajuntament. 
 
Setè.- Comunicar, d’acord amb l’article 4.1 de la LEF, aquests acords a 
la Unitat de Recaptació de la Delegació de l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària de Girona” 

 
2.- L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini de 
trenta dies hàbils, amb la publicació dels corresponents Edictes al 
Butlletí Oficial de la província de Girona núm. 235 de data 10 de 
desembre de 2014, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6759 de data 27 de novembre de 2014, El Punt Avui de data 27 de 
novembre de 2014, Tauler d'Anuncis de la Corporació i Web 
Municipal.  
 
Durant aital termini, s'ha presentat una sola al·legació al projecte per 
part de N’Antònia Casado Colomé (RGE 26678, de 18/12/14), tal i 
com es desprèn de la certificació lliurada pel Secretari Delegat i que 
consta a l'expedient administratiu tramès a aquests efectes. 
 
FONAMENTS DE DRET 
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I.- S’apliquen a aquest expedient els articles 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 i els arts. 24 a 33 i 37 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).  
 
II.- Pel que fa al procés expropiatori l’art. 38.1 del ROAS estableix 
que l’aprovació dels projectes d’obres ordinàries correspon als 
diferents òrgans dels ens locals, segons la distribució de 
competències en matèria de contractació, llevat que l’execució 
comporti l’expropiació forçosa en quin cas haurà de ser aprovat pel 
Ple de l’Ajuntament. 
 
III.- En relació a l’al·legació formulada per N’Antonia Casado Colomé, 
representada per en Josep Ma. Prat i Esparrica, s’ha d’assenyalar que 
en data 6 de setembre de 2012 (RGE núm. 14.725) la mercantil 
Farrús Reyne, SL. va demanar llicència d’obra menor (Exp. 472/2012 
per adequació del local en el que en el seu condicionant 12è. 
s’assenyalà literalment: “LA PRESENT AUTORITZACIÓ NO 
COMPORTARÀ DRET A INDEMNITZACIÓ ALGUNA, PER CAP 
CONCEPTE” (el text literal transcrit de la llicència atorgada era en 
lletra majúscula). Condició que fou acceptada per l’interessat, tal i 
com queda constància a l’expressant expedient administratiu. 
 
Aquesta petició d’indemnització topa amb la doctrina dels actes propis 
segons la qual ningú realitzar actes canviants que vulnerin la legítima 
confiança i amb els quals pretengui fundar il·legítimament un dret, 
d’aquí que la reclamació del dret a la inclusió dins de la valoració de 
l’expropiació, d’aquestes obres, topi frontalment amb aquest principi, 
ja que la seva renúncia  era inequívoca i determinava clarament els 
seus actes. A banda que aquesta actuació provoca un dany a 
l’Administració Pública en voler atribuir-se un dret que no li 
correspon, tal i com queda acreditat en l’expedient d’obra menor 
atorgat (Exp. 30022012000472). 
 
Consegüentment no s’ajusta a dret la petició formulada pels 
al·legants en la que es reclama indemnització per a aquestes obres 
en el present procés expropiatori, ni per la condició de llogater que 
tampoc pot ser indemnitzable i per tan no es contempla en la 
valoració de l’Arquitecta Municipal. 
 
IV.- Que tot hi haver estat requerits els propietaris no han presentat 
cap full d’apreuament contradictori, en la que es concreti 
motivadament el valor en que estimen la seva propietat, 
consegüentment cal ratificar el full d’apreuament elaborat per 
l’Arquitecta Municipal en considerar-lo ajustat a dret. 
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V.- Que en relació al projecte d’obres ordinàries no hi ha hagut cap 
modificació en relació al projecte aprovat inicialment. 
 
VI.- Que hi ha partida pressupostària 15/1510,60001 (serveis 
urbanisme – adquisició finca Avgda. Vila de Blanes) per a fer front a 
la present operació urbanística. 
 
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 Projecte d’urbanització de 
l’avinguda Vila de Blanes, entre travessia dels Jardins i l’avinguda de 
Vidreres, amb un Pressupost d’execució de 509.715,35€, abans 
d’IVA. 
 
Segon.- Reconèixer que l’aprovació definitiva del Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) en el que es qualifica la finca, situada a 
les Avgdes. Vila de Blanes, Vila de Vidreres i Travessia dels Jardins, 
com a sistema viari (Clau 1.1), comportà la declaració d’utilitat 
pública i de necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats. 
 
Tercer.- Desestimar l’al·legació presentada a la vista de les 
consideracions anteriorment assenyalades i consegüentment aprovar 
definitivament la relació de béns i drets afectats de l’expropiació, 
segons valoració realitzada per l’Arquitecta Municipal, que estaria 
constituïda per les parcel·les cadastrals de referència: 
 
- Titular: Sra. ANTONIA CASADO COLOME 
- Emplaçament finca afectada: Avgda. Vila de Blanes, núm. 2 
- Classificació urbanística: Sòl Urbà. 
- Qualificació urbanística: Sistema viari (Clau 1.1) 
- Superfície a expropiar: 107,63 m2 
- Valoració: 140.165,78€ 
 
- Titular: Srs. ANGEL MARIN JIMENEZ i JUANA EGEA VIUDEZ 
- Emplaçament finca afectada: Avgda. Vila de Blanes, núm. 4.           
- Classificació urbanística: Sòl Urbà. 
- Qualificació urbanística: Sistema viari (Clau 1.1) 
- Superfície a expropiar: 117,54 m2 
- Valoració: 203.104,21 € 
 
Quart.- Procedir al pagament als propietaris de la quantitat que 
resulta de l’apreuament i si el propietari no l’accepta es consignarà a 
la Caixa General de Depòsits i se li notificarà per tal que en tingui el 
degut coneixement. Una vegada fet efectiu l’apreuament o consignat 
es procedirà a l’ocupació de la finca aixecant-se la corresponent acta 
d’ocupació 
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Cinquè.- Facultar àmpliament a l’alcalde-president per a la signatura 
de les corresponents actes d’expropiació i ocupació, amb o sense 
avinença, així com dels tràmits necessaris fins a llur inscripció 
registral. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució als propietaris afectats, a la 
mercantil Farrús Reyne, SL., a qui se li atorgà llicència municipal amb 
renúncia al dret a indemnització, així com a la Intervenció i a la 
Tresoreria Municipal per tal que puguin fer efectius els pagaments 
dels apreuaments. 

 
6.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE LLORET 
DE MAR EN EL PPU11 CAMÍ DEL CEMENTIRI. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&punto=6 
 
Sense més deliberació, amb 19 vots favorables dels regidors dels grups de 
CIU, MILLOR, PPC, ERC, i els regidors NO ADSCRITS Srs. Barbero, Portela, 
Diez, Freijedo, Romerales, Bernat, Pascual i Yerro, i 1 abstenció del regidor 
del grup ICV-EUIA, el Ple Municipal, per majoria absoluta, adopta el següent 
acord: 
 

FETS: 
 
1.- En sessió de data 26 de maig de 2014, el Ple de la Corporació 
acordà:   
 

“Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en relació 
al PPU 11 – Camí del Cementiri, d’iniciativa municipal i que ha estat 
encarregada la redacció als Serveis Tècnics Municipals. 
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 als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, segons disposa l’art. 85.5 del TRLU 
Quart.- Notificar el present acord als propietaris inclosos dins 
l’àmbit.” 

 
2.- L’Expedient ha romàs a informació pública durant el termini d’un 
mes amb la publicació dels corresponents edictes al Butlletí Oficial de 
la província de Girona núm. 113 de data 13 de juny de 2014, Diari de 
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Girona de data 11 de juny de 2014, El Punt Avui en data 12 de juny 
de 2014, Tauler d'Anuncis de la Corporació i Web Municipal. 
 
Durant aital termini, en data en data 29 d’agost de 2014, RGE 
18.967, s’ha presentat una al·legació per part de na Ma Isabel 
Ruscalleda i Tresserras en representació de la societat Promociones 
Inmobiliarias Lloretenses, SA i en Roberto Fernández Navarro, tal i 
com es desprèn de la certificació lliurada pel Secretari Delegat i que 
consta a l' expedient administratiu tramès a aquests efectes. 
 
3.- En data 26 de juny de 2014, la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments emet informe en el sentit que s’han 
de complir els requeriments normatius referits a les mesures de 
protecció d’incendis que es relacionen. 
 
En data 22 de juliol de 2014, la Direcció General de Comerç emet 
informe favorable un cop es recullin un seguit de prescripcions. 
 
En data 30 d’octubre de 2014, l’Agència Catalana de l’Aigua emet 
informe favorable amb condicions particulars. 
 
En data 7 de novembre de 2014, l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental de Girona fan avinent que la modificació no es 
troba afectada pels supòsits d’avaluació ambiental previstos a la 
normativa vigent raó per la qual no s’ha de sotmetre a aquest 
procediment ni tampoc requereix, en conseqüència, l’emissió d’una 
resolució de no subjecció a avaluació ambiental.  
 
En data 30 de gener de 2015, la Direcció General d’Infraestructures 
de Mobilitat Terrestre emet informe amb prescripcions. 
 
4.- Els Serveis Tècnics Municipals, en data 25 de febrer de 2015 
incorporen a aquesta modificació puntual del POUM les variacions no 
substancials resultants de l’estimació parcial de l’al·legació 
presentada i alhora, dóna compliment a les prescripcions del diferents 
informes sectorials emesos.  
 
F O N A M E N T S     D E     D R E T 
 
I.-  En relació a l’al·legació presentada, i pel que fa a la sol·licitud de 
trasllat de la porció de Sistema d’espais Lliures situat sota la línea de 
MT en el límit sud-oest a l’extrem nord-oest com a franja de 
separació amb el sòl no urbanitzable del TM de Blanes, no s’incorpora 
en la proposta degut a que la topografia de l’extrem nord-oest la 
funcionalitat de l’espai lliure no queda garantida, si bé s’ajusta la 
delimitació de la peça d’equipament en el seu límit sud-oest 
incorporant en el redactat de l’article que la urbanització del sector 
haurà de garantir la continuïtat del camí fora de la superfície 
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qualificada d’equipament 1.4. 
 
Pel que fa a la petició de fixar a 3,5 m. la separació a veïns i llindars 
de parcel·les, mantenint a 5,00 m la separació a façana de vial, 
s’incorpora aquest paràmetre en la proposta de redacció de l’article 
274, tenint en compte que aquest fet no modifica el sostre del sector 
i es dona compliment a la distància mínima establerta pel POUM de ½ 
de l’alçada. 
 
Pel que fa a la sol·licitud de mantenir el paràmetre de cessió mínima 
del 10% destinat a sistema d’espais lliures tal com fixa el POUM,  
s’incorpora si be en base  al 10% del àmbit del sector. 
 
Pel que fa a la petició d’admetre una ARM de PB+1PP per tal de poder 
col·locar la totalitat del sostre que no es pot col·locar en PB, 
s’incorpora aquest paràmetre en la proposta de redacció de l’article 
274, tenint en compte que aquest fet no modifica el sostre ni 
l’ocupació del sector, però amb la matisació que únicament s’admetrà 
en aquelles parcel·les que per aplicació del paràmetre de la distància 
a veïns i carrers, un cop esgotat tota la ocupació en planta no poden 
assolir el sostre de la parcel·la i mantenint l’alçada de 7,5 metres. 
 
II.-  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. 
 
III.-  D’acord amb l’art. 101.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel qual 
s'aprovà el Text refós de la Llei d'urbanisme la iniciativa privada no té 
dret al tràmit per a l’aprovació de la modificació del POUM, però sí a 
demanar-la com es dona en el present supòsit en que s’ha presentat 
una proposta. 
  
IV.- 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, adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Estimar parcialment l’al·legació presentada durant el 
període d’informació pública en base al fonament de dret primer tot 
incorporant-la dins la documentació de la present modificació del 
POUM i, consegüentment, aprovar provisionalment la modificació 
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puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de 
Mar en relació al PPU 11 – Camí del Cementiri, d’iniciativa municipal i 
que ha estat encarregada la seva redacció als Serveis Tècnics 
Municipals. 
 
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat 
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes 
de la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats que han 
presentat al·legacions. 

 
7.- APROVACIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES 
URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I 
LES INSTAL·LACIONS SITUADES EN TERRENYS FORESTALS 
AFECTATS PER LA LLEI 5/2003. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&punto=7 
 
Sense més deliberació, per unanimitat dels reunits, el Ple Municipal adopta 
el següent acord: 
 

FETS: 
 
Per part dels Serveis Tècnics Municipals s’ha procedit a l’elaboració 
del plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, 
les edificacions i les instal·lacions afectades per la modificació de la 
Llei 5/2003, de 22 d’abril, atenent a les modificacions introduïdes per 
l’article 179.3 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.- La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals va ser 
modificada per l’article 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.  
 
II.- Que l’article 2.1 de la Llei 5/2003, relatiu al plànol de delimitació 
de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades és 
un dels modificats, quedant redactat de la manera següent: 
 

«1. Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol 
de delimitació, les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
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edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei. 
Correspon al ple de cada ajuntament d’aprovar aquest plànol 
de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural.» 

 
III.- 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 
 
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 el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els 
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions d’acord i als 
efectes de les previsions de la Llei 5/2003, de 22 d’abril. 
 
SEGON.- Facultar expressament a l’alcalde-president per tal que, en 
nom i representació d’aquest Ajuntament, presenti al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya la documentació adient demanant que se li 
doni el tràmit adequat. 
 
TERCER.- Trametre aquest acord i el plànol de delimitació al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural als efectes oportuns. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a les àrees municipals de SSPP i Medi 
Ambient i de Protecció Civil. 

 
8.- PROPOSTA D’ACORD DE RETIMENT DEL COMPTE  GENERAL DE 
L’EXERCICI 2014 QUE INTEGRA EL PRESSUPOST DE LA PROPIA 
CORPORACIÓ, ORGANISME AUTÒNOM “SERVEIS MUNICIPALS DE 
COMUNICACIÓ DE LLORET” I DE LA SOCIETAT ANÒNIMA 
MUNICIPAL LLORET FUTUR, S.A.  
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&punto=8 
 
Sense més deliberació, amb 17 vots favorables dels regidors dels grups de 
CIU, ERC, ICV-EUIA, i 8 regidors NO ADSCRITS Srs. Barbero, Portela, Diez, 
Freijedo, Romerales, Bernat, Pascual i Yerro, 1 vot en contra del regidor del 
grup de MILLOR, 2 abstencions dels regidors del grup PPC, el Ple Municipal 
adopta el següent acord: 
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Atès que el Compte General ha estat informat per la Comissió 
Especial de Comptes en sessió celebrada el dia 5 de març  d’enguany 
i que s’han complimentat els requisits d’informació pública mitjançant 
el corresponent Edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 49  de data 12/03/2015. 
 
Atès el certificat lliurat pel Secretari d’aquest Ajuntament en el sentit  
que, en el termini d’informació pública no s’han presentat 
reclamacions contra l’expedient de referència. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals (actuant com 
a Comissió Especial de Comptes), adopta el següent ACORD: 
 
Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici de 2014, que 
inclou el de la pròpia Corporació i de l’Organisme Autònom Serveis de  
Comunicació de Lloret, així com el de la Societat Anònima Municipal 
Lloret Futur, S.A. els quals quedaran sotmesos a la fiscalització 
externa de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, donant 
compliment al que disposa l’article 212 del R.D.L. 2/2004 Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de 5 de març.  

 
9.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A 
L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2016-2018 
DE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&punto=9 
 
El Ple Municipal dóna compte del següent acord: 
 

Aquesta Alcaldia-Presidència, dóna compte al Ple de la Corporació del 
Decret de l’Alcaldia de data 17 de març d’enguany relatiu a 
l’aprovació del Pla Pressupostari a mig termini 2016-2018 de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, que és el següent: 
 
“Vista la proposta del Regidor d’Hisenda sobre l’elaboració del Pla 
Pressupostari a mig termini 2016-2018 de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla Pressupostari a mig termini 2016-2018 de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
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SEGON.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament i al Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques del Pla Pressupostari a mig termini 2016-
2018 de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
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.” 

 
10.- RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA n. 911/2015 de data 
31/03/2015. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&punto=10 
 
En la deliberació i votació d’aquest punt, s’absenta de la sessió la Sra. 
Freijedo. 
 
Sense més deliberació, per unanimitat dels 19 regidors presents, el Ple 
Municipal 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, i per raons d'urgència, s’ha dictat un 
Decret d’Alcaldia de competència  del Ple  i que, com a conseqüència, 
cal la seva ratificació per aquest. El Decret és el següent: 

 
“DECRET D’ALCALDIA 
Num. Decret/Data: 2015LLDA000911 
31/03/2015 

 
REF. EXP.:73-2015-DIV-RETRI 
SECCIÓ: ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 
 
G132015000080  
Vist l’ informe emès pel Coordinador d’ Urbanisme, SSPP i Medi 
ambient de data 23 de març de 2015, en el que informa de la 
necessitat que la Sra Carme Yeste Casado, Arquitecte Municipal, es 
faci càrrec temporalment de la gestió d’ una sèrie de projectes que 
porta la Sra. Eva Tiers, Arquitecte Municipal, en motiu que aquesta es 
troba actualment de baixa per ILT des del 16 de març d’enguany.  
 
Atès que s’entén que a part de les tasques que la Sra Carme Yeste 
realitza com Arquitecte, en relació a les llicències d’obres majors i 
menors i disciplina urbanística, haurà d’assumir les tasques de gestió 
dels projectes detallats en l’ informe citat i que es transcriuen a 
continuació: 
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(... Els assumptes gestionats per la Sra. Tiers que requereixen d’ un 
seguiment permanent o que es troben en un punt que no admet 
demora,són els següents: 

1.Obra de construcció de la nova caserna de la Policia Local, a 
partir fase revestiment interiors en finalització i previ fase de 
pintura. 
2.Informes relatius a l’estat constructiu en l’actualitat de l’ 
obra de la Piscina Municipal. 
3.Informes relatius a l’estat constructiu en l’actualitat de l’ 
aparcament de la zona esportiva (antiga plaça de braus) 
4.Informes dins l’ àmbit dels expedients de planejament 
urbanístic en curs i que així ho requereixin. 
5.Informes dins l’ àmbit dels expedients de gestió urbanística 
en curs i que així ho requereixin. 
...) 

 
Atès els criteris establerts a la Reclassificació de llocs de treball 
aprovada per acord de Ple, en sessió de data 3 de desembre de 2007, 
en concret la base setena que estableix que els punts del complement 
específic singulars per a tasques específiques (STE), es deixaran 
automàticament de percebre quan finalitzi el motiu que va originar la 
percepció del complement.  
 
RESOLC:  
 
PRIMER. Atorgar la quantitat de 44 punts mensuals en concepte de 
Complement específic per a tasques singulars, a la Sra Carme Yeste 
Casado pel motiu citat en la part expositiva d’aquest mateix decret. 
 
SEGON. D’acord amb el que estableix la reclassificació de llocs de 
treball del 2007, aquests punts es deixaran de percebre 
automàticament en el moment que la realització de tasques deixi de 
ser efectiva. 
 
TERCER.- Abonar la quantitat atorgada a partir de l’ 1 d’abril 
d’enguany. 
 
QUART.- Que s'efectuï trasllat de la present resolució a la interessada 
i als Serveis Municipals corresponents, als efectes procedents 
 
CINQUÈ.- La present resolució es ratificarà en el proper Ple que es 
celebri. 

 
11.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UNA FUNCIONÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&punto=11 
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Sense més deliberació, amb 15 vots favorables dels regidors dels grups de 
CIU, MILLOR, i 7 regidors NO ADSCRITS Srs. Portela, Diez, Freijedo,  
Romerales, Bernat, Pascual i Yerro, 4 vots en contra dels regidors dels 
grups PPC i ICV-EUIA, el regidor NO ADSCRIT Sr. Barbero, i 1 abstenció del 
regidor del grup d’ERC, el Ple Municipal adopta el següent acord: 

 
Vista la sol·licitud efectuada per la funcionària, Sra. ROSA RELAT 
LLOVERAS, en data 12/03/2015 i amb RGE 2015005060, de 
compatibilitzar la seva feina amb l’activitat privada d’auxiliar no 
docent en un centre de formació durant 1 hora 30 minuts setmanals.   
 
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari General i el Tècnic 
d’Administració General en data 21 de novembre de 2006,  en ocasió 
al reconeixement de la compatibilitat de segones activitats de 
diversos empleats municipals entre els quals hi havia el 
reconeixement de la compatibilitat d’empleats que realitzaven 
segones activitats privades, i que per tant, s’ajusta a la sol·licitud 
objecte de la present.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER. Autoritzar a la Sra. ROSA RELAT LLOVERAS la compatibilitat 
del seu lloc de treball a l’Ajuntament de Lloret de Mar amb la 
realització de l’activitat privada abans relacionada, amb les següents 
condicions: 
 

- Que la suma de jornades de l’activitat pública principal i 
l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de 
l’Administració incrementada d’un 50%. 

 
- Que les activitats privades, per compte propi o sota la 

dependència o el servei d’entitats o de particulars, no es 
relacionin directament amb les que desenvolupa a l’Ajuntament 
de Lloret de Mar. 

 
- Que no es realitzin activitats privades, incloses les de caràcter 

professional, ja sigui pel seu compte o sota dependència o al 
servei d’entitats o de particulars, relacionades amb els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos 
darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del lloc de 
treball. 

 
- Que no es pertanyi a consells d’administració o òrgans rectors 

d’empreses o entitats privades si l’activitat d’aquestes està 
directament relacionada amb les que realitzi en la 
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dependència, servei o organisme en què presta els seus serveis 
en l’entitat local. 

 
- Que no s’exerceixin càrrecs de cap ordre, en empreses o en 

societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradors de 
monopolis o amb participació o aval de l’entitat local, sigui 
quina sigui la configuració jurídica d’aquelles. 

 
- Que no es tingui una participació superior al 10% del capital de 

les empreses o societats a què es refereix la condició anterior. 
 

- Que no es percebi un complement específic per factor 
d’incompatibilitat o per un concepte equiparable. 

 
- Que no es modifiqui la jornada de treball ni l’horari de 

l’interessat condicionant l’autorització de compatibilitat a 
l’estricte compliment de la jornada i l’horari que corresponen 
en el seu lloc de caràcter públic. La declaració de compatibilitat 
restarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en 
el sector públic o modificació de les condicions de treball. 

 
SEGON. D'aquest acord se’n donarà trasllat a la interessada i a la 
secció de Recursos Humans. 

 
12.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&punto=12 
 
Sense més deliberació, amb 19 vots favorables dels regidors dels grups de 
CIU, MILLOR, PPC, ERC, i 8 regidors NO ADSCRITS Srs. Barbero, Portela, 
Diez, Freijedo, Romerales, Bernat, Pascual i Yerro, i 1 vot en contra del 
regidor del grup ICV-EUIA, el Ple Municipal adopta el següent acord: 
 

Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local 
Localret del que l’Ajuntament de Lloret de Mar en forma part com a 
ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 
de novembre de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin 
reclamacions ni al·legacions, definitivament la modificació dels 
estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent redacció 
(conforme al text refós que s’adjunta com a annex): 
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“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
 
“El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
 
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, 
també pot tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei 
tècnic dels ens locals consorciats”. 
 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a 
proposta del President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta 
Direcció”. 
 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
 
“Personal 
 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de 
les seves finalitats, i que estarà constituït per: 
 

a) personal adscrit per administracions participants. Aquest 
personal s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el 
personal funcionari en la situació administrativa que 
correspongui en la seva administració d’origen, i el personal 
laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o 
la que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent. 

b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim 
laboral amb anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les 
contractacions que es puguin efectuar en el marc de la 
normativa local i pressupostària. 

 
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual. 
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció 
pública o per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés 
normes convencionalment aplicables”. 
 
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
 
“Secretaria i Intervenció 
 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
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26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de 
l’Ajuntament de Barcelona o pel personal funcionari municipal en què 
delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en 
dret. 
 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió 
econòmica-financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció 
General de l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que 
actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la 
normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert 
a la normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i 
de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la 
matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part 
dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, 
d’aprovació del pressupost, així com els requeriments d’informació 
comptable i financera, al calendari municipal, sense perjudici del 
compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació. 
 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió 
pressupostària pel que fa, entre d'altres, a les competències per a 
l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i persones 
autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots 
els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de 
totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva 
naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de 
contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització 
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als 
articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió 
econòmico-financera i pressupostària, en la seva triple accepció de 
funció interventora, funció de control financer i funció de control 
d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la 
denominació d’Intervenció general. 
 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria 
externa sota la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de 
Barcelona” 
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Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 
 
“Autoritzacions 
 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre 
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització 
prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o 
qualsevol altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger. 
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com 
préstecs, crèdits i avals”. 
 
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
 
“Separació del Consorci 
 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en 
qualsevol moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant 
escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci. 
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada 
l’administració que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del 
seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves 
obligacions pendents. 
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el 
Consorci haurà d’acordar a quina de les restants administracions 
integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts 
en la LRSAL”. 
 
Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
 
“Dissolució del Consorci 
 
33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els 
membres restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats. 
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la 
majoria 
absoluta dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 
 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un 
liquidador. A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell 
d’Administració del Consorci. 
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33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a 
cada membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge 
corresponent a la seva aportació anual i el número d’anys que 
efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el 
Consorci. 
 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions 
en que tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que 
resulti positiva. 
 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories 
exigides per aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una 
altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la 
continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del 
Consorci”. 

 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de 
modificació dels estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador 
des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, 
les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n 
presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop 
transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit 
d’informació pública de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini 
establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, 
les al·legacions i les esmenes corresponents”. 

 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les 
mateixes s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de 
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local i 
15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i 
d’altres mesures de reforma administrativa. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb 
l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens 
consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva 
aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts 
del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de 
membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada 
s’ha sotmès per part del Consorci Localret a informació pública, de 



 

 

27 

forma conjunta, pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de 
desembre 2014.  
 
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 la proposta de modificació dels Estatuts del 
Consorci local Localret, acordada per l’Assemblea General d’aquest 
Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2014, en els 
termes exposats anteriorment. 
 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients. 

 
13.- RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI 
DE LA COSTA BRAVA. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&punto=13 
 
Sense més deliberació, amb 19 vots favorables dels regidors dels grups de 
CIU, MILLOR, PPC, ERC, i 8 regidors NO ADSCRITS Srs. Barbero, Portela, 
Diez, Freijedo, Romerales, Bernat, Pascual i Yerro, i 1 abstenció del regidor 
del grup ICV-EUIA, el Ple Municipal adopta el següent acord: 
 

La Junta General del Consorci de la Costa Brava (en endavant, el 
CCB), en la sessió del dia 22 de desembre de 2014 va adoptar per 
unanimitat l’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts 
del Consorci a efectes de donar compliment a la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local 
i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 
públic i altres mesures de reforma administrativa. 
 
L’esmentat acord va ser traslladat a aquesta corporació i també va 
ser sotmès a informació pública informació pública conjunta i 
centralitzada en nom del CCB i dels seus membres pel termini de 
trenta dies hàbils al tauler oficial d’anuncis del CCB, a la web del CCB, 
mitjançant edicte inserit al BOP núm. 2 – 5 de gener de 2015 i, 
mitjançant extracte, al DOGC núm. 6786 – 12.1.2015.  
 
La presidència del CCB, per decret de 23 de febrer de 2015, ha 
declarat elevat a definitiu l’acord de la Junta General de data 22 de 
desembre de 2014 d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts 
corporatius del Consorci de la Costa Brava.  
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Aquest decret s’ha notificat  a aquesta corporació i a tots els 
membres del CCB, als efectes de la ratificació dels Estatuts 
modificats. 
 
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.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del 
Consorci de la Costa Brava, aprovada per la seva Junta General en 
sessió ordinària de 22 de desembre de 2014,que transcrita 
literalment diu el següent: 
 

“ESTATUTS DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA – ENTITAT 
LOCAL DE L’AIGUA - INDEX 
 
ANTECEDENTS I EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
I.   Fundació i inicis (1971-1986) 
II.  Autonomia plena i primera modificació dels estatuts corporatius 
(1986-1993) 
III. Crisi de l’actual model de servei de l’aigua, constitució del 
Consorci en ELA i obligació de donar compliment a la LRSAL  i a la 
LRSP (1993–2014). 
 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1r.  Membres de la corporació. 
Article 2n. Denominació i adscripció. 
Article 3r.  Naturalesa i domicili. 
Article 4t.  Objecte. 
Article 5è. Finalitats. 
Article 6è. Funcions. 
Article 7è. Duració.  
 
CAPÍTOL 2. RÈGIM ORGÀNIC. 
 
Article  8è. Òrgans. 
Article  9è. Composició del Ple. 
Article 10è. Atribucions del Ple. 
Article 11è. Composició de la Junta de Govern. 
Article 12è. Atribucions de la Junta de Govern. 
Article 13è. Atribucions del/a President/a. 
Article 14è. El/la Gerent/a. 
 
CAPÍTOL 3. RÈGIM DE FUNCIONAMENT. 
 
Article 15è. Règim general de funcionament. 
Article 16è. Sessions. 
Article 17è. Acords. 
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Article 18è. Eficàcia dels acords per a les entitats consorciades. 
 
CAPÍTOL 4. RÈGIM FINANCER. 
 
Article 19è. Recursos econòmics. 
Article 20è. Finançament d’obres i serveis. 
Article 21è. Programa i pressupostos del Consorci. 
Article 22è. Dipòsit de fons. 
Article 23è. Comptabilitat i rendició de comptes. 
 
CAPÍTOL 5. RÈGIM JURÍDIC. 
 
Article 24è. 
 
CAPÍTOL 6. MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ. 
 
Article 25è. Modificació dels estatuts. 
Article 26è. Separació de membres del Consorci. 
Article 27è. Dissolució i liquidació del Consorci. 
 
CAPÍTOL 7. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES. 
Disposició transitòria 1a.  
Disposició transitòria 2a.   
Disposició transitòria 3a.  
  
CAPÍTOL 8. DISPOSICIÓ ADDICIONAL. 
 
CAPÍTOL 9. DISPOSICIÓ FINAL.   
 
ANTECEDENTS I EXPOSICIÓ DE MOTIUS.- 
1. Fundació i inicis (1971-1986) 
 
El Consorci Costa Brava, al llarg dels 43 anys d’història, complerts 
des de que va ser constituït com administració supramunicipal el dia 
22 de maig de l’any 1971, ha passat per diferents etapes que han 
alterat la seva configuració institucional i en que s’ha modificat el 
marc de gestió de les infraestructures del cicle de l’aigua.  
 
Concebut en el marc legal de la dictadura franquista, representà la 
solució pels municipis del litoral de Girona obligats a resoldre les 
mancances en matèria d’infraestructures hidràuliques que s’havien 
vist agreujades pel desenvolupament turístic de les dècades 
precedents. En la gènesi del Consorci hi van participar la Diputació de 
Girona, els 27 ajuntaments de la Costa Brava i la Confederació 
Hidrogràfica dels Pirineus Orientals (CHPO), que aleshores era part de 
l’administració de l’Estat. D’acord amb la idiosincràsia de l’època, els 
estatuts van atribuir la Presidència del Consorci al Governador Civil 
de la província de Girona, la Vicepresidència primera al president de 
la Diputació de Girona i la Vicepresidència segona a l’enginyer 
director de la CHPO. Com a òrgans col·legiats on eren representades 
les administracions consorciades i es formalitzava la voluntat de l’ens 
s’establiren una Junta General i una Comissió Permanent.  
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  En aquest període inicial, el Consorci va actuar com a interlocutor 
entre els ajuntaments consorciats i l’administració de l’Estat, de la 
qual es trobava, en sintonia amb l’època, en forta dependència amb 
la finalitat de dissenyar, finançar i planificar l’execució de les obres i 
projectes més necessaris en sanejament i abastament, a partir dels 
recursos proveïts pel pla d’infraestructura sanitària bàsica que havia 
aprovat el Govern de l’Estat. La prioritat va ser la construcció 
d’estacions depuradores d’aigües residuals, si bé en el pla es 
detallaven fins a unes 35 obres que feien referència a la 
modernització i ampliació de sistemes de clavegueram i també de 
xarxes d’abastament.  
 
2. Autonomia plena i primera modificació dels estatuts 
corporatius (1986-1993)             
 
En el nou entorn institucional definit, per una banda, per la 
instauració de l’autonomia local a partir de la Constitució de 1978 
desenvolupada en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local i, per altra banda, per la recuperació de la 
Generalitat que, en matèria hidràulica, comportà la dissolució de la 
CHPO i la sortida de l’administració de l’Estat, el Consorci va aprovar 
el dia 14 de gener de 1988 la primera i única modificació dels seus 
estatuts en que restaren com a administracions membres del 
Consorci els 27 ajuntaments de la Costa Brava i la Diputació de 
Girona, esdevenint un consorci de serveis format únicament per ens 
locals. Seguint el model anterior, la Presidència del Consorci va 
recaure en el President de la Diputació de Girona això sí, contemplant 
la possibilitat de delegar-la en el representant d’un municipi 
consorciat. Com a òrgans col·legiats per a articular la voluntat política 
dels municipis membres s’establiren una Junta General i una 
Comissió de Govern. 
 
En aquesta època es produeix un important salt qualitatiu en 
començar el Consorci a actuar en l’apartat d’abastament, endegant 
l’explotació del primer abastament en alta a la Costa Brava, alhora 
que endegà la prestació de serveis a entitats no consorciades a la 
corporació. En l’apartat de sanejament es produeixen canvis encara 
més significatius. En compliment de la Constitució de 1978 es va 
dissoldre la CHPO i es varen traspassar les seves funcions i serveis en 
matèria d’obres hidràuliques a la Generalitat de Catalunya (RD 
2646/1985). Així mateix, la zona de la Costa Brava va veure 
reconeguda la seva singularitat amb l’aprovació del Decret 350/1985, 
de 13 de desembre, que creà la zona 14 com a nou àmbit territorial 
de sanejament a Catalunya afegit a les tretze zones preexistents en 
aquell moment i que corresponia exactament al territori d’actuació del 
Consorci. Oimés, el Consorci va passar a recaptar directament les 
noves taxes de sanejament (ITS, increment de la tarifa de 
sanejament) i les va reinvertir en l’explotació i manteniment de les 
depuradores existents i en la construcció de les noves 
infraestructures de sanejament.  
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3. Crisi de l’actual model de servei de l’aigua, constitució del 
Consorci en ELA i obligació de donar compliment a la LRSAL i a 
la LRSP (1993-2014) 
 
Els canvis més significatius d’aquests darrers 21 anys s’han produït 
en el sanejament. L'any 1993, en virtut del Decret 211/1993, de 27 
juliol, el Govern de la Generalitat de Catalunya va procedir a la 
incorporació del Pla de sanejament de la zona 14 (Costa Brava) a 
l’existent per a la resta de Catalunya i va revocar la delegació de la 
gestió recaptadora realitzada en favor del Consorci en el Decret 
350/1985. En base a aquests canvis, el Consorci va passar a ser una 
més de les administracions actuants de la Junta de Sanejament (JS), 
empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient. En deixar 
el Consorci de tenir capacitat de recaptació, la JS va passar a fer-se 
càrrec de la construcció de les noves infraestructures de sanejament 
a la Costa Brava i de l’explotació i manteniment de les existents, de 
la mateixa forma que ho feia en els altres 13 àmbits territorial de 
sanejament definits pel Pla corresponent i ja sota la seva 
competència.  
 
Amb la creació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per la Llei 
25/1998, de 31 de desembre, el Consorci ha passat a dependre 
orgànicament d’aquest nou ens com a administració actuant durant 
tot aquest període. En l’actualitat, l’element determinant en la gestió 
de l’aigua és la repercussió que el deute acumulat pel model de gestió 
de l’ACA al llarg dels seus 13 anys de vida ha acabat tenint sobre els 
serveis de l’aigua arreu del país i especialment en el camp del 
sanejament. El cànon de l’aigua aplicat al llarg d’aquests anys no sols 
no ha absorbit les necessitats financeres del cicle de l’aigua, afectant 
a les inversions, sinó que també ho ha fet sobre l’explotació del 
servei, creant greus problemes d’equilibri i sostenibilitat financera. 
Així mateix, en el plànol institucional, el sanejament manté, per una 
banda, la condició de competència dels ens locals amb la 
responsabilitat de tot allò que de les seves disfuncions legalment se’n 
derivi sobre la salut pública i sobre el medi ambient, però per l’altra 
banda, la responsabilitat exclusiva en la recaptació i redistribució dels 
tributs per finançar obres i explotar i mantenir les infraestructures 
correspon a l’ACA. En tot cas, l’assimetria de responsabilitats entre 
l’ens ha de fer-se càrrec del servei, que inclou l’eventual 
responsabilitat criminal dels alcaldes, i l’ens que ha de generar i 
transferir els ingressos que l’han de finançar pesa gravosament sobre 
la viabilitat del servei.   
 
Malgrat tot, durant aquesta etapa el Consorci ha seguit augmentant 
el número d’entitats que, sense ser membres de la corporació, han 
sol·licitat i obtingut ser receptors de serveis del cicle de l’aigua en 
aplicació de la doctrina establerta per a garantir la preponderància 
dels municipis que comparteixen el sector turístic com a eix bàsic de 
les seves economies. Així mateix, el Consorci ha seguit una estratègia 
de reforçament institucional que ha tingut una fita important en la 
constitució com Entitat Local de l’Aigua (ELA) el dia 27 de desembre 
de 2012, moment en que el Consorci adquireix la condició d’entitat 
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local, d’acord amb la regulació de la ELA, en tant que figura creada 
per la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de 
l'aigua. El Consorci fou el primer ens de Catalunya en constituir-se en 
ELA bàsica, com una consolidació dels serveis que el Consorci ha 
vingut prestant des de la seva creació l’any 1971.  
 
Finalment, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local i la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa han incorporat un seguit d’obligacions legals 
pels consorcis, entre les quals hi figura l’adaptació dels estatuts 
corporatius a l’esmentat marc legal que serveix també per a realitzar 
una revisió general per adequar els estatuts al marc institucional 
vigent i a la dimensió real dels serveis que presta la corporació.  
 
El compliment d’aquestes disposicions es porta a terme per tal de 
reforçar el funcionament del Consorci com a institució que gestiona 
un recurs estratègic per a l’economia del seu territori amb criteris de 
proximitat i amb la certesa compartida pels municipis de la Costa 
Brava que una incidència greu en l’abastament o en el sanejament en 
època d’afluència turística no sols causaria inconveniències a la 
població resident i produiria un impacte en el medi ambient, sinó que 
a més representaria un impacte econòmic de greus conseqüències 
per a les poblacions que ho patissin, pel conjunt de la Costa Brava i, 
en general, pel turisme a Catalunya.  
 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS.- 
 
Article 1r. Membres de la corporació.- 
 
El “Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua” (en 
endavant el Consorci) és un ens local integrat pels següents 
membres: 
 
1) Diputació de Girona 
2) Ajuntament de L'Armentera 
3) Ajuntament de Begur 
4) Ajuntament de Blanes 
5) Ajuntament de Cadaqués 
6) Ajuntament de Calonge 
7) Ajuntament de Castelló d'Empúries 
8) Ajuntament de Castell-Platja d'Aro 
9) Ajuntament de Colera 
10) Ajuntament de L'Escala 
11) Ajuntament de Llançà 
12) Ajuntament de Lloret de Mar 
13) Ajuntament de Mont-ràs 
14) Ajuntament de Palafrugell 
15) Ajuntament de Palamós 
16) Ajuntament de Palau-Saverdera 
17) Ajuntament de Pals 
18) Ajuntament de Portbou 
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19) Ajuntament de El Port de la Selva 
20) Ajuntament de Regencós 
21) Ajuntament de Roses 
22) Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 
23) Ajuntament de Sant Pere Pescador 
24) Ajuntament de Santa Cristina d'Aro 
25) Ajuntament de La Selva de Mar 
26) Ajuntament de Torroella de Montgrí 
27) Ajuntament de Tossa de Mar  
28) Ajuntament de Vall-llobrega 
 
Article 2n. Denominació i adscripció.-  
 
2.1. L'entitat s'anomena CONSORCI DE LA COSTA BRAVA – ENTITAT 
LOCAL DE L’AIGUA (CCB - ELA). 
 
2.2. El Consorci té naturalesa local i transitòriament, per raons de 
legalitat pressupostària, està adscrit a la Diputació de Girona per 
imperatiu del criteri de major extensió territorial regulat en l’apartat 
2.h) de la Disposició Addicional Vintena de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, incorporada per la Disposició Final 
Segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
Article 3r. Naturalesa i domicili.-  
 
3.1. El Consorci és de caràcter associatiu i voluntari. Es de naturalesa 
administrativa i gaudeix de personalitat jurídica pròpia pel 
compliment dels seus fins i té plena capacitat jurídica i d’obrar per 
crear i gestionar serveis i activitats d’interès local o comú, dintre de 
l’àmbit de les seves finalitats estatutàriament definides. Amb aquests 
efectes pot realitzar actes d’administració i de disposició de béns, 
formalitzar contractes, defensar judicialment i extrajudicialment els 
seus drets i, en general, dur a terme tots els actes necessaris per 
assolir, d’acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, els 
objectius establerts en els presents estatuts i pot emprar qualsevol 
de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació local. 
 
3.2. D’acord amb l’art. 3.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el Consorci ostenta la condició d’administració pública al 
estar participat integrament per administracions públiques. 
 
3.3. El Consorci ostenta la condició d’Entitat Local de l’Aigua (ELA) 
que comporta ser ens territorial d’acord amb l’art. 14 del Decret 
Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós 
de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. 
 
3.4 La seu radicarà a Girona, Plaça Josep Pla núm. 4, 3-1, o en altre 
lloc que designi el Ple. 
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Article 4t. Objecte.-  
 
Constitueix l'objecte del Consorci l’aplec prioritari dels municipis del 
litoral gironí, comarques de l’Alt i Baix Empordà i la Selva, un marc 
conegut com a Costa Brava, tots ells amb la clara vocació de 
mantenir el turisme com a base comuna de les seves economies, dins 
els paràmetres de l’excel·lència i fer-ho amb la programació 
consorciada d'activitats i l'elaboració d'estudis, la formulació de plans 
i projectes, l'execució d'obres d’infraestructura i instal·lacions i la 
gestió de serveis d'interès comú, preferentment relacionats amb el 
sanejament i reutilització de les aigües residuals i l'abastament 
d'aigua potable i qualsevol altra competència atribuïda als ens locals 
referida al cicle de l’aigua als municipis de la Costa Brava.  
 
Així mateix podrà prestar aquest objecte respecte a ens no 
consorciats quan així s’acordi. 
 
Article 5è.  Finalitats.-  
 
Les finalitats del Consorci són: 
 
a) Acceptar i exercir les competències, responsabilitats i obligacions 
que la legislació de règim local atribueix als ens locals en matèria del 
cicle de l’aigua, en especial: Dotació i  ampliació de les xarxes 
d'abastament d’aigua potable, així com la prestació del servei de 
subministrament i manteniment del servei d’abastament d’aigua 
potable, en alta, als ens consorciats i als municipis no consorciats que 
s’acordi, en la mesura necessària per a satisfer les seves exigències 
actuals i futures. Poden ser objecte de delegació al Consorci els 
serveis vinculats al cicle de l’aigua dels quals siguin titulars altres 
administracions. 
 
b) Construcció i ampliació de les xarxes de sanejament en alta, 
estacions de depuració d’aigües residuals, emissaris submarins i 
col·lectors, prestació del corresponent servei, així com l'eventual 
aprofitament de les aigües residuals regenerades als municipis 
consorciats i als ens no consorciats que s’acordi. 
 
c) Construcció de tractaments terciaris per a les aigües 
residuals,construcció de les xarxes de subministrament d’aigua 
regenerada i en alta, així com la prestació del corresponent servei 
 
d) Prestació dels serveis d'abastament d'aigua i de sanejament i 
clavegueram, en baixa, per via de la delegació o encàrrec de gestió 
dels municipis consorciats prèvia acceptació del Consorci i als ens no 
consorciats que s’acordi. 
 
e) Actuació com Entitat Local de l’Aigua (ELA) al territori de la Costa 
Brava i dels ens no consorciats que s’acordi. 
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f) Actuacions, col·laboració i coordinació en matèria de sanejament 
ambiental i de protecció del medi ambient, promovent estudis amb 
instituts de recerca, universitats, institucions i empreses. 
 
g) L’exercici de qualsevol altre funció que li sigui delegada o 
encarregada per qualsevol administració i previ acord del Ple del 
Consorci, d’acord, amb la legislació vigent. 
 
Article 6è. Funcions.-  
 
Per el compliment dels fins indicats, el Consorci assumirà, en 
substitució dels ens consorciats i als ens no consorciats que s’acordi, 
les funcions que siguin necessàries per aconseguir els mateixos i en 
especial, les següents: 
 
a) Realitzar estudis i treballs d’investigació dels temes relacionats 
amb l’abastament d’aigua, depuració de les aigües residuals, 
tractament i subministrament d’aigua regenerada, sanejament 
ambiental i R+D. I del medi ambient corresponents a les 
competències que l’ordenament legal vigent atribueix als ens 
consorciats. 
 
b) Redactar els Plans i projectes per assolir les finalitats del Consorci. 
 
c) Realitzar, dirigir, contractar i fiscalitzar les obres corresponents als 
projectes abans indicats. 
 
d) Gestionar els serveis resultants de les obres i instal·lacions 
indicades d’acord amb els municipis i ens no consorciats que s’acordi. 
 
e) Estudiar la viabilitat i sostenibilitat dels plans i projectes d'obres 
encarregats, amb la integració de les diverses aportacions dels ens 
consorciats i ens no consorciats que eventualment siguin beneficiaris. 
 
f) Suscitar la col·laboració d'altres ens públics no consorciats podent 
prestar els serveis que el Consorci consideri en els àmbits de 
planificació, disseny, construcció i manteniment de xarxes 
d’abastament d’aigua potable, xarxes de sanejament i 
subministrament d’aigua regenerada, així com altres serveis que 
acordi el Ple. 
 
g) Fomentar la col·laboració de la iniciativa privada en l'exercici de les 
funcions del Consorci.  
 
h) Ostentar la titularitat de les concessions d'aigües públiques o 
actuar fiduciariament en aquesta matèria en benefici dels municipis 
consorciats. 
 
i) Gestionar les expropiacions que acordin els ens consorciats o no 
consorciats, com a administracions territorials. 
 



 

 

36 

j) Proposar, aprovar, recaptar, gestionar i liquidar les tarifes 
d’abastament d’aigua, de sanejament i de subministrament d’aigua 
regenerada o altres ingressos de dret públic, en que sigui competent 
o per delegació, en el seu cas.  
 
k) Qualsevol d'altres activitats que li encarreguin o deleguin els seus 
membres o ens no consorciats que s’acordi. 
 
l) Elegir les diverses formes de gestió per a la prestació dels seus 
serveis, admesos en la legislació de règim local, incloses les formes 
de dret privat. 
 
Article 7è. Duració.-  
 
El Consorci tindrà una vigència indefinida i subsistirà mentre perduri 
la necessitat dels fins que se li atribueixen, a no ser que per 
impossibilitat sobrevinguda per el compliment dels seus fins, es 
decideixi la seva dissolució.  
 
CAPÍTOL 2. RÈGIM ORGÀNIC.- 
 
Article 8è. Òrgans.-  
 
8.1. El Consorci estarà regit pels següents òrgans: 
a) El Ple 
b) La Junta  de Govern. 
c) El/la President/a. 
d) Els/les Vicepresidents/es. 
e) El/la Gerent/a. 
 
8.2. Podran designar-se Comissions d'Estudi formades per 
representants dels ens consorciats i Comissions de Participació 
obertes a representants dels ens no consorciats per a la preparació 
dels assumptes que siguin competència del Ple. 
 
8.3. Les funcions de Secretaria i Intervenció de Fons seran exercides 
pels titulars de l’Administració pública a la que estigui adscrit el 
Consorci i tindran les funcions pròpies que, conforme al previst en la 
vigent normativa de règim local, se'ls atribueixi respectivament. 
 
8.4. La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i 
dels membres dels col·legiats coincidirà amb la de les Corporacions 
Locals. Una vegada finalitzat aquest mandat, continuaran en les 
seves funcions sols per a la gestió ordinària fins a la convocatòria i 
celebració de la sessió del Ple per a la renovació dels seus membres. 
Aquesta sessió s’haurà de celebrar preceptivament en el termini 
màxim de quatre mesos des de la constitució de les Corporacions 
Locals. 
 
Article 9è. Composició i constitució del Ple.- 
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9.1 El Ple és l’òrgan superior del Consorci i està integrat de la manera 
següent: 
 
a) El President de la Diputació de Girona entre tant aquesta sigui 
l’Administració pública a la que es troba adscrit el Consorci d’acord 
amb l’art. 2.2. 
b) Els/les Alcaldes/sses dels municipis consorciats o els seus delegats 
específics que tenen la condició de vocals. Dos vocals dels quals 
ostenten la condició de Vicepresident/a primer/a i Vicepresident/a 
segon/a. 
c) El/la Vicepresident/a primer/a i el/la Vicepresident/a segon/a, que 
seran elegits/des pels membres de la Junta  de Govern, d'entre 
ells/es. 
 
9.2 Els/les Vocals que tinguin la condició de delegats específics són 
designats i separats lliurament pels respectius Ajuntaments. 
 
9.3 També formen part del Ple, amb veu però sense vot, el/la 
Gerent/a, el/la Secretari/a i el/la Interventor/a.  
 
9.4 Pel que fa al règim de retribucions dels electes, s’aplicarà allò que 
disposa la legislació de règim local. 
 
9.5. Podrà ser requerida la presència del personal al servei del 
Consorci a l'objecte d'informar en allò relatiu al àmbit de les seves 
activitats, en especial el/la cap dels serveis tècnics i el/la cap del 
servei jurídic. 
 
Article 10è. Atribucions del Ple.- 
 
10.1. Correspon al Ple les següents atribucions: 
 
a) L’elecció del o la President/a mitjançant el procediment previst a 

l’article 13è.  
b) Elegir els o les sis vocals que, juntament amb el/la President/a, 

conformaran la Junta de Govern mitjançant el procediment previst 
a l’article 11è. 

c) Exercir el control i fiscalització de la Junta de Govern. 
d) L’aprovació de l’admissió de nous ens en el Consorci i la seva 

separació, així com l’aprovació de l’acord de dissolució del 
Consorci i nomenament de liquidadors/es. 

e) L’autorització per a la prestació de serveis a ens no consorciats. 
f) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres 

Administracions públiques. 
g) Els acords relatius a la participació en organitzacions 

supramunicipals. 
i) L’aprovació i modificació, si s’escau, del Estatuts del Consorci. 
j) L’aprovació de les aportacions dels ens consorciats. 
k) L’aprovació del Compte General. 
l) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances i 

reglaments. 
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m) L'aprovació de plans d'obres i serveis i l’autorització per a prestar 
serveis a ens no consorciats. 

n) L'aprovació i modificació del pressupost del Consorci, i la 
disposició de despeses en matèria de la seva competència i 
l'aprovació dels comptes; d'acord amb el que es disposa a la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. La determinació dels recursos 
propis de caràcter tributari, en especial tarifes i taxes 

o) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada 
de les quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 
cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de 
tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les 
operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels 
ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-- tot això de 
conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals.  

p) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la 
corporació en matèries de competència plenària,  

q) quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques del 
personal. 

r) Determinació de les formes de gestió previstes en la legislació de 
règim local per als serveis de la seva competència o que li siguin 
encarregats. 

s) Aprovació de la memòria de gestió anual, quan hagi estat 
requerida, donant compte de la mateixa als ens consorciats. 

t) L'adquisició, disposició i l'alienació de bens i drets i la transacció 
sobre els mateixos i també l’alteració de la qualificació jurídica 
dels béns de domini públic. 

u) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats 
locals i altres Administracions públiques. 

v) Nomenar el Gerent.  
x) Ratificar o modificar l’adscripció del Consorci d’acord amb la Llei 

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local. 

 
10.2. El Ple podrà delegar les seves atribucions a la Junta de Govern 
amb excepció d’aquelles que resultin indelegables segons la previsió 
que fa pel Ple Municipal la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 
Article 11è. Composició de la Junta  de Govern.- 
 
11.1. La Junta  de Govern estarà integrada pel/la President/la, i per 
sis Vocals, dos dels quals ostentaran la condició de Vicepresidents/es.  
 
11.2. L’elecció serà pel sistema de llista oberta, si bé hauran de 
trobar representants els tres trams geogràfics que es diran, amb un 
representant municipal, com a mínim, per tram i tres representants 
com a màxim per tram. 
A tal efecte la llista s'ordenarà en funció dels vots obtinguts, 
eliminant-se els/les representants/es que impedeixin la elecció del 
mínim citat. 
 



 

 

39 

Trams: Nord - format pels municipis de l’Alt Empordà 
Centre - format pels municipis de El Baix Empordà 
Sud - format pels municipis de La Selva   

 
11.3. A la sessió de la Junta hi assistiran amb veu i sense vot, el/la 
Gerent/a, el/la Secretari/a i el/la Interventor/a.  
 
11.4. Podrà ser requerida la presència del personal al servei del 
Consorci a l'objecte d'informar en allò relatiu al àmbit de les seves 
activitats. 
 
11.5. Si per qualsevol motiu cessés algun Vocal durant la vigència del 
seu mandat, es procedirà pel Ple a escollir al que hagi de substituir-
lo, i exercirà el càrrec per a completar el període de temps que li 
faltés al seu antecessor/a. 
 
Articles 12è.  Atribucions de la Junta  de Govern.- 
 
Són les següents:   
a) Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci. 
b) Portar a terme les obres i serveis conforme als plans i 
pressupostos aprovats. 
c) Autoritzar les reposicions i millores en les obres i instal·lacions 
afectes als serveis gestionats pel Consorci d’acord amb la normativa 
aplicable o, en el seu cas, d’acord amb el plec de clàusules 
contractuals, en el supòsit que els serveis es prestin en règim de 
gestió indirecta.  
d) Elegir d’entre els seus membres, el/la Vicepresident/a primer/a i 
el/la Vicepresident/a segon/a.  
e) Nomenar, premiar i corregir al personal tècnic i administratiu, a 
excepció del Secretari i Interventor, que correspon al Ple. 
f) Aprovar els criteris per a l’elaboració del pressupost del Consorci 
que presenti el/la Gerent/a i elevar-los al Ple. 
g) Desenvolupar la gestió econòmica, conforme al pressupost aprovat 
i  les seves bases d'execució, així com l'adquisició de bens mobles, 
sempre i quant no s'exigeixin crèdits superiors als consignats. 
h) Adjudicar la contractació de la corporació, llevat de la que sigui 
atribuïda al Ple de les entitats locals per la normativa de contractes 
del sector públic  i legislació de règim local amb excepció dels 
contractes d’import inferior al 2 per cent dels recursos ordinaris del 
pressupost , que correspondran al/la President/a del Consorci.  
i) L'atorgament de les autoritzacions i llicències, llevat que les lleis 
sectorials ho atribueixin expressament al Ple. 
j) La revisió d’ofici de les disposicions generals i els actes dictats per 
qualsevol dels òrgans de govern i administració del CCB i la resolució 
dels recursos que es puguin interposar contra els acords del Ple. Així 
com la de proposa al Ple la declaració de lesivitat dels acords 
adoptats per la Junta de Govern. 
k) Delegar l'exercici de les seves funcions en el/la President/a o 
Vicepresidents/es o en els representants/es dels ens consorciats. 
l) Les que li hagi delegat el Ple o el/la President/a. 
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Article 13è. La Presidència.  
 
13.1. El/la President/a serà escollit, en votació secreta, en la sessió 
de constitució de la Corporació d'acord amb el següent procediment : 
 
a) Poden ser candidats/es tots els vocals que integren el Ple.  
b) Una vegada determinats els/les candidats/es es portarà a terme la 
votació, quedant elegit president/a qui obtingui la majoria absoluta 
legal dels vots. 
c) Si no s’obté la majoria absoluta legal es procedirà a una segona 
votació, quedant elegit qui obtingui major nombre de vots emesos. 
d)  En cas d'empat a la segona votació, es resoldrà per sorteig . 
 
13.2. Correspondrà al/la President/a  les següents atribucions:  
 
a) Representar judicial i administrativament al Consorci, podent 
atorgar mandats per a l'exercici de l’esmentada representació. 
b) Formar l'ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les 
sessions, i dirigir les deliberacions, podent decidir els empats amb vot 
de qualitat.  
c) Supervisar l’administració i els serveis del CCB. 
d) Publicar, executar i fer complir els acords i dictar les disposicions 
particulars que exigeixi el millor compliment dels mateixos. 
e) Contractació del personal i aprovació de les bases corresponents. 
f) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el 
Pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva 
competència, concertar operacions de crèdit; tot això de conformitat 
amb el que es disposa el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.  
g) Aprovar la Liquidació del Pressupost. 
h) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la 
plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la 
selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball 
i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i 
periòdiques. 
i) Exercir la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu 
nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels/es 
funcionaris/es del Consorci i l'acomiadament del personal laboral, 
donant-ne compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera 
sessió que celebri.  
j) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa del 
Consorci en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les 
hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries 
de la competència del Ple, en aquest supòsit donant-ne compte al 
mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació. 
k) La iniciativa per a proposar a la Junta de Govern que proposi al Ple 
la declaració de lesivitat en matèries de la competència de la 
presidència. 
l) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de 
catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les 
mesures necessàries i adequades donant-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 
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m) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per 
infracció de les ordenances del Consorci, excepte en els casos en què 
tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans. 
n) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui 
competent per a la seva contractació o concessió d’acord amb la 
regulació establerta en l’art. 11.h) d’aquests estatuts i estiguen 
previstos en el pressupost. 
o) L’adjudicació dels contractes menors i de tot tipus d’import inferior 
al 2 per cent dels recursos ordinaris del pressupost, donant-ne 
compte a la Junta de Govern.  
p) Delegar en els/les Vicepresidents/es o en algun/a dels Vocals 
l'exercici de les atribucions compreses en els apartats precedents. La 
delegació es podrà fer per l’ordre de nomenament. 
q) Assumir les competències que li deleguin el Ple o la Junta  de 
Govern.  
r) Qualsevol d'altres atribucions no assignades expressament al Ple o 
a la Junta  de Govern per aquests estatuts. 
 
Article 14è. El/la Gerent/a.- 
 
14.1. El/la Gerent/a serà nomenat pel Ple d’acord amb els criteris 
d’idoneïtat, mèrit i capacitat, mitjançant un procediment que respecti 
la publicitat i la concurrència i se sotmetrà a la relació laboral de 
caràcter especial d’alta direcció.  
 
14.2. El/la Gerent/a tindrà les següents funcions: 
a) Executar i fer complir els acords del Consorci. 
b) Dirigir i inspeccionar els serveis i activitats del Consorci. 
c) Ordenar els pagaments prèviament autoritzats per la Junta  de 
Govern o, en el seu cas, pel President.  
d) Assistir a les reunions dels òrgans col·legiats del Consorci, amb 
veu però sense vot. 
e) Presentar els criteris per a l’elaboració del pressupost del Consorci 
a la Junta de Govern per a la seva aprovació, si s’escau. 
e) Elaborar una memòria de gestió anual del Consorci, si el president 
estima oportú requerir-la, sotmetre-la a estudi i aprovació del Ple 
dins del primer trimestre de cada any. 
f) Coordinar i dirigir els recursos humans i coordinar els recursos 
tecnològics, jurídics i financers assignats. 
g) Proposar millores als òrgans de govern, difondre i implantar les 
polítiques i sistemes que han de permetre innovar per a poder 
respondre a les necessitats del Consorci i garantir la qualitat tant dels 
processos com dels serveis. 
h) Assessorament i recolzament als ajuntaments consorciats i 
beneficiaris, administració hidràulica, empreses concessionàries en 
cas que n’hi hagi, i en general a totes les empreses vinculades al 
Consorci gestionant les incidències i fent propostes de millora.  
i) Formular i presentar per a l’aprovació dels òrgans de govern el 
programa de treball i inversions per a cada exercici anual. Formular el 
pressupost anual i fer-ne el seguiment. 
f) Les demés funcions de gestió que el/a President/a, la Junta de 
Govern i el Ple li encomanin. 
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CAPÍTOL 3. RÈGIM DE FUNCIONAMENT. 
 
Article 15è. Règim general de funcionament.- 
El règim de sessions i acords del Consorci i el seu funcionament, 
s'adaptarà a la legislació de règim local, sens perjudici de les 
particularitats derivades de l'organització pròpia del Consorci. 
 
Article 16è. Sessions. 
 
16.1. El Ple celebrarà dues reunions ordinàries anuals, com a mínim, 
i una reunió extraordinària, preferentment dintre de l'últim trimestre 
de cada any, per a la presentació i, si s’escau,  l’aprovació del 
pressupost del Consorci. 
 
16.2. La Junta de Govern, en el moment de la seva constitució, 
determinarà la periodicitat de les sessions, sens perjudici de les 
sessions extraordinàries que siguin convocades pel President o 
proposades per la tercera part dels seus membres. En qualsevol cas 
el President haurà de convocar la reunió sol·licitada dins dels deu 
primers dies hàbils següents al de la presentació de la sol·licitud. 
 
16.3. A requeriment del President a  les reunions podran assistir-hi, 
amb veu però sense vot, tècnics o personal especialitzat que 
convingui escoltar en algun assumpte o assumptes determinats. 
 
16.4. Cada vegada que es celebri sessió del Ple i de la Junta de 
Govern, s'aixecarà la corresponent acta, que un cop aprovada en la 
següent sessió, serà transcrita en el respectiu Llibre d'Actes. 
 
Article 17è. Acords.- 
 
17.1. Els acords del Ple i de la Junta  de Govern s'adoptaran per 
majoria simple dels membres presents, procedint-se en cas d'empat 
en la forma previnguda en la vigent normativa de règim local. 
 
17.2. Serà precís la majoria absoluta del número legal de membres 
del Consorci per a la validesa dels acords del Ple  que s'adoptin en les 
matèries següents: 
 
a) Modificació dels Estatuts. 
b) Incorporació o separació de membres del Consorci. 
c) Concert d'operacions de crèdit que superin el 5% dels recursos 
ordinaris del pressupost i/o superin els 5 anys de termini de 
devolució. 
d) Autorització per a prestar serveis a ens no consorciats. 
 
Article 18è.  Eficàcia dels acords per a les entitats consorciades.- 
Les decisions i acords del Consorci obligaran a les corporacions locals 
i entitats associades i als membres no consorciats autoritzats quan 
els afectin. 
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CAPÍTOL 3. RÈGIM FINANCER.- 
 
Article 19è. Recursos econòmics.- 
La hisenda del Consorci, estarà constituïda pels següents recursos 
econòmics: 
 
a) Ingressos de dret privat. 
b) Rendiment d'explotació de serveis. 
c) Subvencions i d'altres ingressos de dret públic. 
d) Taxes, tarifes i contribucions especials per a l'execució d'obres o 
serveis. 
e) Aportacions de les entitats consorciades, en les quanties i formes 
que es determinin.  
f) Els procedents d'operacions de crèdit. 
g) Multes. 
h) Qualsevol altre ingrés o recurs que autoritzi la legislació vigent. 
 
Article 20è. Finançament d'obres i serveis. 
Per a l'execució de les obres i la prestació dels serveis es 
confeccionarà el corresponent projecte, en el que es determinarà el 
sistema de finançament que procedeixi, en consonància amb els 
recursos senyalats en els articles precedents. 
 
Article 21è. Programa i pressupostos del Consorci. 
El Consorci podrà desenvolupar la seva actuació conforme a un 
programa general d'activitats. La seva vigència s’estendrà al període 
que es senyali, i formarà un pressupost únic ordinari anual de 
funcionament i d'inversions, ajustant-se l'establert en la legislació de 
règim local.  
 
Article 22è. Dipòsit de fons. 
 
22.1. Els fons econòmics del Consorci es custodiaran en els bancs i 
caixes amb els que es contracti el servei de tresoreria, previ informe 
del/la Interventor/a de Fons del Consorci. 
 
22.2. Totes les operacions de sortida de fons en comptes bancàries 
necessitaran el previ informe del/la Interventor/a de Fons del 
Consorci.  
 
Article 23è. Comptabilitat i rendició de comptes.- 
El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes s'ajustarà 
a l'establert així mateix, en la vigent normativa de règim local i 
general pressupostària. 
 
CAPÍTOL 4. RÈGIM JURÍDIC.- 
 
Article 24è. 
Els actes del Consorci, en especial els referits a règim d’administració 
general, contractació i al règim del personal, es regiran pels 
preceptes que sobre règim jurídic, es contenen en la legislació de 
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règim local i seran impugnables en les vies administratives i 
jurisdiccionals, regulades en aquesta legislació. 
 
CAPÍTOL 5. MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ.- 
 
Article 25è. Modificació dels estatuts. 
 
La modificació d'aquests estatuts, previ acord del Ple amb el quòrum 
establert en l'article 17.2 haurà de ser ratificat per la totalitat dels 
ens consorciats i aprovada amb les  mateixes formalitats seguides per 
a la seva aprovació, de conformitat amb el que disposa l’art. 313 del 
decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament 
d’obres,activitats i serveis dels ens locals.  
 
Quan no s'obtingui la ratificació de totes els ens consorciats, però sí 
de la majoria absoluta dels mateixos, els que no hagin ratificat la 
modificació podran optar per acceptar, no obstant, la voluntat 
majoritària i continuar consorciat o separar-se del Consorci.  
 
Article 26è.  Separació de membres del Consorci. 
 
26.1. Qualsevol entitat consorciada podrà separar-se del Consorci 
sempre que compleixi les següents condicions: 
 
a) Preavís d'un any dirigit a la presidència del Consorci. 
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions i compromisos 
anteriors i garantir el compliment de les obligacions pendents. La 
separació no podrà comportar pertorbació per a la realització de 
qualsevol dels serveis o activitats del Consorci, ni perjudici pels 
interessos públics al mateix encomanats. 
 
26.2. La presidència del Consorci notificarà als membres de la 
corporació l’exercici del dret de separació per part d’una entitat 
consorciada en el termini de tres mesos comptadors a partir del 
primer dia hàbil següent a la recepció del preavís regulat en l’apartat 
anterior.  
 
26.3. En cas que els membres restants del Consorci no efectuïn cap 
manifestació durant el termini de tres mesos comptadors a partir del 
primer dia hàbil següent a la recepció de la notificació de la 
presidència del Consorci es considerarà en tot cas que acorden la 
seva continuïtat en el Consorci.  
 
La continuïtat del Consorci serà ferma, malgrat que algun o alguns 
altres membres del Consorci hagin notificat a la presidència de la 
corporació que opten per la dissolució a conseqüència de l’exercici del 
dret de separació del que porta causa la notificació. Els membres que 
optin per la dissolució del Consorci quedaran separats de la 
corporació.  
 
26.4. En tot el que no estigui previst en aquests estatuts, s’aplicarà 
supletòriament allò disposat en els articles 12, 13 i 14 de la Llei 
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15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 
altres mesures de reforma administrativa. 
 
Article 27è. Dissolució i liquidació del Consorci. 
 
27.1. El Consorci es podrà dissoldre per la total realització del seu 
objecte i mitjançant acord del Ple, adoptat per majoria absoluta, que 
haurà de ser ratificat per les entitats públiques consorciades. 
 
27.2. L'acord de dissolució determinarà la forma en que s'hagi de 
procedir per a la liquidació dels bens drets i obligacions del Consorci i 
la reversió de les obres i instal·lacions existents a favor de les entitats 
consorciades. 
 
27.3. En tot el que no estigui previst en aquests estatuts, s’aplicarà 
supletòriament allò disposat en l’article 14 de la Llei 15/2014, de 16 
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa. 
 
CAPÍTOL 6. DISPOSICIÓNS TRANSITÒRIES.-  
 
Disposició transitòria 1a. L'aprovació dels presents Estatuts suposa 
la modificació dels Estatuts del Consorci de la Costa Brava aprovats 
l'any 1988, els quals quedaran derogats en el moment de l’entrada 
en vigor d’aquests Estatuts. 
 
Disposició transitòria 2a.  La composició orgànica del Consorci 
queda substituïda per la nova estructura continguda en els presents 
Estatuts, produint-se plena subrogació de les competències que 
s'atribueix al Consorci i de les relacions jurídiques de dret públic i 
privat establertes en la seva configuració anterior. 
 
Disposició transitòria 3a. Mentre la Diputació de Girona sigui 
l’Administració Pública a la que el Consorci es trobi adscrit per les 
raons expressades en l’art. 2.2, no resultaran d’aplicació els arts. 
13.1 i 10.1.a. referents a l’elecció de la presidència del Consorci, la 
qual correspondrà al/la President/a de la Diputació de Girona podent-
la delegar, si així és considera oportú, en un altre membre del Ple.   
 
CAPÍTOL 7. DISPOSICIÓ ADDICIONAL.-  
 
L'autorització del Consorci per a prestar serveis als ens no consorciats 
que actualment es presten s’entendrà atorgada amb l’aprovació dels 
presents estatuts. 
 
CAPÍTOL 8. DISPOSICIÓ FINAL.-  
 
L'entrada en vigor dels presents Estatuts es produirà una vegada 
realitzada la tramitació de l’expedient de modificació d’Estatuts, 
l’endemà de la publicació dels mateixos al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona.” 
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SEGON.- Ratificar les actuacions portades a terme pel CCB i 
aprovades per la Junta General en sessió de 22 de desembre de 2014 
corresponents a la publicació conjunta i centralitzada. 
 
TERCER.- Notificar el present acord al Consorci de la Costa Brava. 

 
14.- DONAR PER EXTINGIT EL CONTRACTE CONSISTENT EN 
L’ADEQUACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE 
TRANSPORT URBÀ COL.LECTIU DE VIATGERS DE LLORET DE MAR. 

 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&punto=14 
 
Sense més deliberació, per unanimitat dels reunits, el Ple Municipal adopta 
el següent acord: 

 
Mitjançant acord de data 01/06/2006, el Ple municipal va aprovar  
l’adequació de la concessió administrativa del servei de transport 
urbà col·lectiu de viatgers de Lloret de Mar, adequació consistent, 
entre d’altres aspectes, en prorrogar la concessió fins el dia 
31/12/2005,  a canvi de la realització de inversions per part del 
concessionari. D’acord amb la Resolució de la Generalitat de 
25/01/1988 el termini de durada d’aquesta concessió era de 20 anys, 
sens perjudici de les possibles pròrrogues procedents, de tal forma 
que havia de finalitzar el dia 07/01/2008. Amb l’acord plenari de 
01/06/2006, per tant, s’ampliava la durada de la concessió fins 
gairebé 8 anys més, concretament fins el  dia 31/12/2015.  
 
Contra aquest acord plenari de data 01/06/2006 van interposar en el 
seu dia recurs contenciós administratiu les mercantils Carrilets 
Turístics de Catalunya, SL i Coettbus, SL, recurs que va ser estimat 
pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Girona mitjançant 
Sentència dictada en data 31/10/2011.  
 
Contra l’esmentada Sentència, l’Ajuntament de Lloret de Mar, així 
com la mercantil co-demandada, Transportes Pujol y Pujol, SL van 
interposar recurs d’apel.lació davant la Sala del Contenciós 
Administratiu del  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), 
la Secció Cinquena de la qual va dictar, en data 01/12/2014, la 
Sentència número 949/2014 per la qual es desestimaven els recursos 
d’apel.lació, confirmant, per tant, la Sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona. 
 
Així doncs, les sentències referides anul·len l’acord del Ple municipal 
de data 01/06/2006, per la qual cosa cal considerar extingit el 
contracte d’adequació de la concessió administrativa del servei de 
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transport col·lectiu urbà de viatgers que va aprovar-se mitjançant 
aquest acord plenari. 
 
Mitjançant Diligència d’ordenació dictada en data 04/02/2015  per 
part de la Secretaria Judicial del Jutjat Contenciós Administratiu 
número 2 de Girona, es comunica a l’Ajuntament de Lloret de Mar la 
fermesa de la Sentència dictada en el recurs d’apel.lació, a la vegada 
que s’emplaça a l’òrgan competent per tal que la dugui a terme i, en 
aquest sentit, adopti les resolucions procedents. 
 
De l’article 235.1a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS) es desprèn que, una vegada extingit el contracte, i en cas 
que encara no hi hagi un nou contractista que es pugui fer càrrec de 
la prestació del servei, el contractista del contracte extingit haurà de 
seguir prestant el servei fins que una altre es faci càrrec de la seva 
gestió. 
 
Així mateix, l’article 5.5 del Reglament número 1370/2007, de 23 
d’octubre, del Parlament Europeu i del Consell, sobre els serveis de 
transport de viatgers per ferrocarril i carretera, preveu també la 
possibilitat de prorrogar un contracte de servei públic de transport de 
viatgers amb la finalitat d’assegurar la continuïtat del servei. 
 
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. Donar per extingit, en execució de la Sentència ferma 
número 949/2014 dictada per la Secció Cinquena de la Sala del 
Contenciós Administratiu del TSJC, el contracte consistent en 
l’adequació de la concessió administrativa del servei de transport 
urbà col·lectiu de viatgers de Lloret de Mar, aprovat per acord del Ple 
d’aquest Ajuntament de data 01/06/2006, de la qual n’era empresa 
concessionària Transportes Pujol y Pujol, SL. 
 
SEGON. Encarregar als serveis tècnics municipals que elaborin els 
informes necessaris i els plecs de condicions econòmic 
administratives i tècniques corresponents, per tal de poder iniciar tant 
aviat com sigui possible una nova licitació per l’adjudicació del 
contracte administratiu per a la prestació d’aquest servei. 
 
TERCER. Requerir a la mercantil Transportes Pujol y Pujol, SL per tal 
que, a fi i efecte de garantir la continuïtat en la prestació del servei 
de transport col.lectiu urbà de viatgers a Lloret de Mar, segueixi 
prestant aquest servei amb les mateixes condicions que el venia 
prestant fins ara, fins que s’adjudiqui i es formalitzi el contracte 
resultant de la nova licitació que s’ha de dur a terme. 
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QUART. Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu 
número 2 de Girona, als efectes de comunicació del compliment de la 
sentència. 

 
15.- MOCIÓ PRESENTADA PEL REGIDOR NO ADSCRIT Sr. ÒSCAR 
PORTELA, SOBRE L’ESTUDI DE NOVES CAMPANYES TURÍSTIQUES. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que aquesta moció serà tractada com un 
prec en l’apartat de Precs i Preguntes. 

 

16.- MOCIÓ PRESENTADA PELS REGIDORS NO ADSCRITS Srs. 
FERRAN BARBERO, ALEJANDRO ROMERALES, JUAN DÍEZ, ÒSCAR 
PORTELA i VICTÒRIA FREIJEDO, SOBRE ENTAULAR CONVERSES AMB 
LA RFET PER A LA PRESENTACIÓ DE LLORET DE MAR COM A 
CANDIDATA A ORGANITZAR ALGUN ESDEVENIMENT DE TENNIS DE 
PRIMER NIVELL. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&punto=16 
 
Sense més deliberació, se sotmet a votació l’esmena presentada per CIU i 
ERC, que és aprovada per 19 vots favorables dels regidors dels grups de 
CIU, MILLOR, PPC, ERC, i 8 regidors NO ADSCRITS Srs. Barbero, Portela, 
Diez, Freijedo, Romerales, Bernat, Pascual i Yerro, i 1 abstenció del regidor 
del grup ICV-EUIA. 
 
Seguidament, se sotmet a votació la moció amb l’esmena incorporada, amb 
un resultat de 19 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, MILLOR, 
PPC, ERC, i 8 regidors NO ADSCRITS Srs. Barbero, Portela, Diez, Freijedo, 
Romerales, Bernat, Pascual i Yerro, i 1 abstenció del regidor del grup ICV-
EUIA. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord: 
 

Que Lloret de Mar, ciutat emblemàtica de la Costa Brava amb renom 
internacional en l'àmbit turístic i amb una gran tradició esportiva ha 
de ser coneguda també per la seva capacitat organitzativa en 
esdeveniments internacionals de primera línia mundial. 
 
Hem pensat que la nostra ciutat necessita d'algun esdeveniment 
important que porti la nostra marca a tots els racons del món, amb 
repercussió en tots els mitjans de comunicació, premsa, ràdio, 
televisió, Internet, etc. 
 
Necessitem un esdeveniment diferent, un esdeveniment que marqui 
un abans i un després en la nostra imatge turística i ens posi en un 
lloc privilegiat pel que fa a esdeveniments esportius.  
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Necessitem estar a l'aparador mundial per atreure aquest tipus de 
turisme que tan bon resultat dóna als que ho fomenten, ens ajudaria 
a col·locar a Lloret de Mar on veritablement es mereix i així mostrar 
al món tots els nostres atractius, demostrant que aquí es poden fer 
molt bones coses i que no tot és el que moltes vegades i de manera 
injusta surt als mitjans de comunicació. 
 
Tenim la infraestructura perfecta per organitzar esdeveniments de 
gran calibre. Tenim dos aeroports internacionals, tenim places 
hoteleres de qualitats excel·lents, tenim instal·lacions esportives de 
primer ordre, tenim les millors platges d'Europa, a pocs quilòmetres 
extraordinàries estacions d'esports d'hivern, entorns on practicar 
qualsevol tipus d'esport i el millor de tot, la gent que fa de Lloret de 
Mar una gran població capaç d'albergar qualsevol tipus d'acte o 
esdeveniment que li sorgeixi. 
 
Tenim grans ambaixadors de l'esport mundial, José Luís Blanco, 
Àngel Mullera, Miquel Molina, Marc Muniesa, Iván Tibau i molts altres 
que segurament em deixo de nomenar i que han portat el nostre nom 
a tots els racons del món i en esports i disciplines diferents. 
 
En resum, ho tenim tot per organitzar el que ens proposem. 
 
El Ple Municipal adopta el següent ACORD: 
 
Que es posin en marxa tots els mecanismes necessaris per contactar 
amb la Reial Federació Espanyola de Tennis i proposar-los que Lloret 
de Mar pugui ser seu d’alguna competició de tennis de primer nivell 
preferiblement de caire internacional. 
 
Som conscients que en el cas que aquesta moció sigui admesa a 
tràmit i aprovada al consistori, seran altres persones les que acabin 
treballant en aquest ambiciós projecte, però si al final això es 
materialitza, l'èxit serà de tots i la gran beneficiada Lloret de Mar. 

 
17.- MOCIÓ PRESENTADA PEL REGIDOR NO ADSCRIT Sr. ÒSCAR 
PORTELA i ERC, PERQUÈ ES PORTIN A TERME NEGOCIACIONS PER 
HOMOLOGAR LLORET COM A DESTINACIÓ GAY FRIENDLY. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&punto=17 
 
Sense més deliberació, se sotmet a votació l’esmena a la totalitat 
presentada per ERC i el regidor Sr. Oscar Portela, que és aprovada per 18  
vots favorables dels regidors dels grups de CIU, MILLOR, ICV-EUIA, ERC, i 8 
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regidors NO ADSCRITS Srs. Barbero, Portela, Diez, Freijedo, Romerales, 
Bernat, Pascual i Yerro, i 2 abstencions dels regidors del grup PPC. 
 
Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord: 
 

Els darrers anys el nostre país i la nostra societat han experimentat 
canvis transcendentals en la normalització de la diversitat afectiva i 
sexual. En sintonia amb tal conjuntura el col·lectiu LGTB (lesbianes, 
gais, transsexuals i bisexuals) ha experimentat un avenç positiu en el 
seu reconeixement i respecte. 
 
La catalana ha estat una societat pionera dins l'estat espanyol en la 
defensa de la igualtat d'aquest col·lectiu amb la resta de ciutadans, 
reconeixent primerament les parelles de fet, defensant els seus drets 
i llibertats i en aquest darrer període polític, aprovant una llei 
impulsada i aprovada entra d'altres formacions per ERC des del 
parlament essent així pioners en la lluita contra l' homofòbia i la 
discriminació a la diversitat afectiva i sexual. 
 
Lloret és una ciutat oberta al món, on al llarg de l’any conviuen 
centenars de milers de persones amb orígens, llengües, cultures, 
maneres de ser i estimar diferents. És per aquest fet que aquesta 
proposta té tot el sentit, perquè el col·lectiu LGTB, tant forà com 
local, sàpiga d’entrada que trobarà en la nostra població un indret on 
serà respectat i podrà gaudir en plenitud i amb garanties de la seva 
opció afectiva i sexual, en plena normalitat. 
 
Ara fa uns anys, per mediació d’ una moció presentada pel grup 
municipal d'ERC es va crear el registre de Parelles de Fet al nostre 
municipi. Va ser un pas modest en el seu dia però molt important per 
la normalització de la diversitat de la nostre societat. Posteriorment,  
l’any 2009 ERC va portar a Ple una moció per a que Lloret de Mar es 
declarés ciutat “gay friendly”, moció que finalment no va prosperar. 
 
Lloret En el desenvolupament de la seva estratègia turística fa temps 
ha anat adquirint diferents marques per a la seva promoció com per 
exemple: Lloret Natura, Lloret ''Vila Esportiva''... és per això que 
proposem que Lloret també esdevingui « Ciutat Gay Friendly». 
 
Gay Friendly és un terme anglosaxó del qual derivem el significat 
següent: que el col·lectiu LGTB es trobi còmode i respectat entre 
nosaltres a la nostra població. 
 
Grans ciutats d’ arreu del món compten amb aquesta denominació i 
creiem que Lloret ha d'estar compromesa en aquest aspecte i s'ha de 
sentir orgullosa de la diversitat dels seus ciutadans. Aquest 
compromís no ha d’orbitar en els suposats rèdits econòmics que 
poden derivar de tal marca turística sinó en la integració i 
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normalització de les persones homosexuals, transsexuals i bisexuals 
com a punt bàsic i fonamental per a la cohesió de la nostre societat. 
 
Es pels expressats motius que instem del ple de l'ajuntament de 
Lloret de Mar l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el suport i adhesió a la commemoració que 
entitats i institucions del nostre país celebren el dia 28 de juny com a 
dia de l'alliberament o de l'orgull LGTB. 
 
Segon.- Emplaçar en tal data i les 24 hores del dia, en un lloc visible 
i preferent de la façana de l’Ajuntament de Lloret de Mar, el penó 
amb els colors de l'arc de sant Martí com a gest en reconeixement de 
les persones LGTB. 
 
Tercer.- Expressar el reconeixement del dret que tenen totes les 
persones a viure en igualtat de drets i en la diversitat afectiva i el 
compromís de seguir treballant en la normalització i aplicació de 
polítiques actives del col·lectiu en tots els àmbits de competència 
municipal. 
 
Quart.- Declarar la vila de Lloret de Mar « Ciutat Gay Friendly» 
afegint i promocionant la marca de turisme LGTB juntament amb les 
marques ja existents al nostre municipi i que ens singularitzen en 
molts aspectes. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d'aquest acord a la Secretaria de polítiques 
familiars  i drets de la ciutadania del Departament d'acció social i 
ciutadania de la Generalitat de Catalunya i a la Federació 
d'associacions Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya. 

 
18.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PPC i CIU, A FAVOR 
DE LA PROPOSTA DE L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA UNESCO DE 
PALAFRUGELL, PER PRESENTAR CANDIDATURA PER SER DECLARAT 
EL PAISATGE NATURAL DE LA COSTA BRAVA I ELS CAMINS DE 
RONDA, PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&punto=18 
 
Sense més deliberació, per unanimitat dels reunits, el Ple Municipal adopta 
el següent acord: 
 

L’Associació d’amics de la UNESCO de Palafrugell va presentar a 
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l’ajuntament de Palafrugell, en data 30 de maig de 2014, una 
proposta per tal d’iniciar els tràmits d’una candidatura a favor de la 
declaració del paisatge natural de la Costa Brava i dels seus camins 
de ronda, en els que esta inclòs el camí de ronda de Lloret de Mar, 
com a patrimoni mundial de la UNESCO, i que aquesta proposta fos 
extensiva a tots els altres municipis de la Costa Brava. 
 
La declaració de patrimoni mundial es un distinció que atorga la 
UNESCO ( Organització de Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència 
i la Cultura) a aquells bens amb característiques d’excepcional valor 
que els fan únics al mon. Aquests objectiu esta incorporat en un 
tractat internacional denominat Convenció sobre la protecció del 
patrimoni mundial cultural i natural, aprovat per la UNESCO el 1972. 
 
L’ Associació d’amics de la UNESCO de Palafrugell ha sol·licitat als ens 
locals de l’àmbit geogràfic de la Costa Brava la seva adhesió a 
aquesta proposta de candidatura. Aquesta proposta ja ha estat 
aprovada per diversos consistoris de la Costa Brava. 
 
La inclusió a la llista de patrimoni mundial es un reconeixement públic 
de la riquesa patrimonial i una mostra de compromís de les 
administracions per la seva conservació. Això pot contribuir a posar 
en valor aquets patrimoni com un recurs per el desenvolupament 
local del nostre municipi i dels que hi estan vinculats. 
 
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: Donar suport a la proposta de l’Associació d’amics de la 
UNESCO de Palafrugell per tramitar una candidatura a favor de la 
declaració del paisatge natural de la Costa Brava i dels seus camins 
de ronda com a patrimoni mundial de la UNESCO. 
 
Segon: Notificar aquests acords a l’Associació d’amics de la UNESCO 
de Palafrugell, a l’Ajuntament de Palafrugell, a la Federació Catalana 
d’Associacions i Clubs UNESCO a la Generalitat de Catalunya i al 
Govern d’Espanya perquè en tinguin coneixement. 

 
19.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PPC, SOBRE 
HABILITAR UN CARRIL EXCLUSIU DE SORTIDA DE BOMBERS AL C/ 
VALENTÍ ALMIRALL. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&punto=19 
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Sense més deliberació, per unanimitat dels reunits, el Ple Municipal adopta 
el següent acord: 
 

Vist que per part dels membres del cos de Bombers de la Generalitat 
de Catalunya, i concretament del parc de Lloret de Mar esta 
constatada la dificultat que planteja la sortida dels camions de 
bombers del parc, donada la seva ubicació el carrer Costa de 
Carbonell en cas d’emergència i sent la via mes idònia per sortir 
Costa de Carbonell direcció Blanes fins a Valentí Almirall per arribar 
així a la GI-682 ( Avda. Vila de Blanes) amb la cruïlla semafòrica que 
existeix, i donada la dificultat en que es troben, ates que en moltes 
ocasions el carrer esta col·lapsat per l’entrada i sortida, carrega i 
descarrega d’autocars i vehicles, donada la circumstancia que no esta 
previst, si mes no a curt termini, els trasllat del parc a una nova 
ubicació. 
 
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: 
 

1. Sol.licitar als serveis tècnics municipals, que elaborin una 
proposta per tal de solucionar la sortida dels bombers per al 
carrer Valentí Almirall en sentit descendent fins a la GI-682 
(Avda. Vila de Blanes) amb activació de la fase semafòrica en 
vermell per els vehicles que circulen per la Avda. Vila de 
Blanes en ambdós sentits a requeriment des de el parc de 
bombers per facilitar l’ incorporació dels vehicles de bombers 
l’esmentada via.  

 
2. Es procedeixi a la senyalització horitzontal de prohibida la 

detenció amb pintura vila en forma de “parrilla” al front del 
parc de Bombers concretament en la sortida dels vehicles 
d’emergència.  

 
20.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA, CONTRA 
EL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’AUTOPISTA C-32 DE BLANES A 
LLORET, I PER A LA CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA POPULAR. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&punto=20 
 
Sense més deliberació, en primer lloc se sotmet a votació l’esmena 
presentada pel grup municipal MILLOR, que és desestimada per 1 vot a 
favor del regidor del grup MILLOR, i 19 vots en contra dels regidors dels 
grups de CIU, PPC, ICV-EUIA, ERC, i 8 regidors NO ADSCRITS Srs. Barbero, 
Portela, Diez, Freijedo, Romerales, Bernat, Pascual i Yerro. 
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Acte seguit, es passa a votació l’esmena a la totalitat presentada per ERC, 
ICV-EUIA, PPC i els regidors No Adscrits Srs. Bernat, Pascual, Yerro, 
Barbero i Díaz, que és aprovada per 12 vots a favor dels regidors dels grups 
de PPC, ICV-EUIA, ERC, i 8 regidors NO ADSCRITS Srs. Barbero, Portela, 
Diez, Freijedo, Romerales, Bernat, Pascual i Yerro, 7 vots en contra dels 
regidors del grup CIU i 1 abstenció del regidor del grup de MILLOR. 
 
Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord: 
 

El grups municipals instants de la present moció han vingut mostrant, 
ja des del 1999, i per diversos motius, criteris divergents respecte de 
la conveniència de perllongar el trajecte de la C-32 fins a Lloret de 
Mar, posicionant-se ERC de Lloret a favor d'aquesta prolongació i 
ICV-EUiA i l’actual grup municipal del PPC en contra.  
 
Tanmateix, els mateixos grups i el regidors que signen aquesta moció 
a títol personal, entenen que la societat actual exigeix poder decidir 
en aquells assumptes fonamentals, quina transcendència esdevé per 
l’afectació que poden tenir no només pels  directament afectats, sinó 
per les futures generacions, en aquest cas de lloretencs. 
 
L’anunci de l’immediat inici de les obres de prolongació del ramal de 
la C-32 Blanes Lloret, ha sacsejat la societat lloretenca que es debat 
entre partidaris i detractors de la infraestructura. 
 
Davant d’aquesta situació, entenem que el procedent és donar la veu 
al poble de Lloret, per a que aquest decideixi en plena consciència i a 
tal efecte sotmeten a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar els següents, ACORDS: 
 
Primer.- Reivindicar el dret dels ciutadans de Lloret a decidir el futur 
del seu territori i les infraestructures que l’afecten. 
 
Segon.- Instar de la Generalitat de Catalunya l’ aplicació d’ una 
moratòria en l’ inici de les obres de prolongació del ramal de la C-32, 
Blanes-Lloret de Mar, fins que existeixi un pronunciament de la 
població de Lloret de Mar mitjançant el corresponent procés 
participatiu; en aquest cas una consulta popular no referendària. 
 
Tercer.-  Dur a terme els tràmits procedents, segons allò que 
disposa la Llei 10/2014, de processos participatius per a promoure 
una consulta popular no referendària d ‘iniciativa institucional d’àmbit 
local, quines preguntes han de comprendre, com a mínim, la resposta 
afirmativa i la negativa a la proposta de traçat. 
 
Quart.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat la redacció 
d’un estudi i debat amb el territori d’alternatives que tingui en 
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compte el transport públic així com les diferents alternatives per 
millorar la mobilitat entre Blanes i Lloret. 
 
Cinquè.- Transmetre aquests acords a l'ajuntament de Blanes, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat i a les plataformes 
ciutadanes SOS Lloret i Salvem Pinya de Rosa, al club d’Economia i a 
les associacions i gremis professionals de Lloret de Mar. 

 
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 febrer: núm. 293 de data 02/02/2015 fins al núm. 595 de 
data 27/02/2015. 

- Mes de març: núm. 596 de data 02/03/2015 fins al núm. 912 de 
data 31/03/2015. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de febrer: núm. 49 de data 02/02/2015 fins al núm. 110 de 
data 25/02/2015. 

- Mes de març: núm. 111 de data 02/03/2015 fins al núm. 210 de 
data 30/03/2015. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
Prec presentat pel Sr. Díez, en representació dels regidors No Adscrits Srs. 
Romerales, Barbero, Portela i Freijedo: 
 

“Degut a què tant per comprar en els comerços com per anar al 
metge o bé al dentista, o simplement per a realitzar gestions a 
l’Ajuntament o entitats bancàries, etc., per als veïns de Lloret és un 
calvari on estacionar el cotxe. A més, s’ha de pagar per aparcar com 
qualsevol  altres turista o gent d’altres poblacions, amb la despesa 
afegida que suposa realitzar qualsevol feina en el nostre poble. 
Consideren que és una mesura que incentivaria el consum a les 
botigues i comerços del poble tot l’any. Evitant que en nombroses 
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ocasions, pel problema d’aparcar, molts veïns de les urbanitzacions ni 
es plantegen passar la tarda al poble. 
PREGUEM: 
Lliurar unes credencials personalitzades als titulars dels vehicles que 
paguin l’impost de circulació a Lloret i que estiguin al corrent dels 
pagaments i obligacions tributàries amb l’Ajuntament. 
Fa uns anys que això ja és una realitat en poblacions veïnes, i 
esperen que en la nostra sigui tota una realitat.” 
 

Prec presentat pel Sr. Díez, en representació dels regidors No Adscrits Srs. 
Romerales, Barbero, Portela i Freijedo: 
 

“Davant la inexistent presència policial en les urbanitzacions de Lloret 
de Mar. 
I degut a la inseguretat que perceben els veïns que viuen tot l’any en 
les urbanitzacions, i davant la preocupació dels abundants casos de 
robatoris i cada vegada més casos d’ocupacions en les vivendes. 
PREGUEM: 
Que la policia municipal realitzi rondes habituals setmanalment, “fent 
de policia de barri”, amb el sentit de realitzar les rondes podran 
conèixer millor les cases on es viu habitualment o no, i 
problemàtiques que sols coneixen gracies a les denuncies dels veïns, i 
de no ser així no sabrien mai. 
També podran veure i posar ordre amb els vehicles abandonats o 
aparcats mesos en el mateix lloc, molts d’aquests sense rodes i 
gairebé desguassats que en el poble són denunciats i retirats en les 
urbanitzacions, només si són denunciats pels veïns novament. 
Són un exemple dels nombrosos problemes que pateixen els 
residents de les urbanitzacions i que fent aquestes rondes la policia 
local podrà realitzar informes i evitar que els propis veïns siguin els 
vigilants de les mateixes. 
Com controlar que veïns incívics buidin les foses sèptiques a rieres i 
en molts casos als mateixos carrers, amb el greu perjudici i delicte e 
salubritat que pateixen contínuament els ciutadans d’elles. Veïns que 
en moltes ocasions no denuncies per no tenir problemes ja que són 
atemoritzats i al sentir-se desprotegits per l’escassa vigilància més 
temor tenen. 
S’apropa la temporada estival i moltes cases són llogades a turistes i 
moltes sense declarar com ús turístic i sense tenir control dels seus 
llogaters, que amb dit servei de rondes seran més fàcils de detectar. 
Dir que algunes urbanitzacions tenen la intenció de sol.licitar permís 
per col.locar càmeres en les seves entrades. Essent una solució per al 
control en cas necessari, i així no serveixi de refugi per a maleants. 
Esperen la màxima col.laboració per a la seva col.locació, sense 
envair la privacitat de ningú, només control d’accessos d’entrada i 
sortida de les urbanitzacions. 
 

Prec presentat pel Sr. Portela: 
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Atès que la nostra població pateix una marcada estacionalitat turística 
i malgrat que som coneixedors de les diferents campanyes de 
promoció i festivals, esdeveniments, jornades de tota mena, de ben 
cert que aconsegueixen atreure un turisme de proximitat, en la seva 
major part. 
Voldríem aportar una nova proposta a tenir en compte cares a les 
davallades d’ocupació que es pateixen a les nostres contrades i que 
provoquen els anomenats pics de serra productius. 
Tots nosaltres o, si mes no, la major part de nosaltres, hem sentit 
parlar o hem participat en alguna ocasió en la campanya “Girona 10”, 
que aquest darrer cap de setmana del 23 al 25 de febrer ha dut a 
terme la seva 4a edició amb més de 1600 Room Nights, 1300 menús, 
espectacles, etc., i tot per un PVP base de 10,00 €, sense tenir en 
compte la gran repercussió mediàtica obtinguda. 
Som conscients que el preu de 10,00 € és un reclam important i no 
pas un gran benefici pels empresaris, però de ben cert permet aplicar 
estratègies de upselling, en el cas dels allotjaments o restaurants i de 
crosselling en el cas de la resta de comerç de Lloret de Mar. 
PREGUEM: 
Es tingui en consideració i es mantingui converses amb Lloret 
Turisme, l’Associació d’Hostaleria de Lloret de Mar i el Gremi 
d’Hotelers, alhora que es convidi a la Mesa de Turisme per intentar 
tirar endavant alguna activitat d’aquesta mena, ja que està més que 
contrastada la seva efectivitat. 

 
Pregunta presentada pel Sr. Rodriguez, en representació del grup municipal 
ICV-EUIA: 
 

“Divendres passat 6 de març, es va fer la presentació del projecte de 
prolongació de l'autopista C-32. En l'esmentada presentació, tant el 
Conseller de Territori i Sostenibilitat així com el nostre alcalde, van 
fer ressaltar el fet que aquest projecte de carretera havia estat 
consultat i consensuat amb la “societat civil” i/o associacions de la 
nostra població. 
Pot el Sr. Alcalde informar amb què associacions i/o societat civil s'ha 
reunit per tractar sobre aquest tema?. 
Pot el Sr. Alcalde informar les dates d'aquestes reunions?.” 

 
Prec presentat pel Sr. Enric Martínez, en representació del grup municipal 
PPC: 
 

“Vist que segons mostrem en el reportatge fotogràfic, els pàrkings de 
Lloret de mar no deuen ser suficientment rentables com per poder fer 
una digna senyalització del estat en el que es troben i vista la manca 
de rigor i qualitat en la senyalització dels mateixos, no nomes en les 
pròpies instal·lacions dels pàrkings, també amb la senyalització e 
indicació dels mateixos. 



 

 

58 

Preguem que es doti pressupostàriament per poder disposar d’una 
senyalització optima amb la qualitat que es mereix una destinació 
turística com la nostra ates que al nostre entendre l’ imatge que 
donem es del tot criticable.” 

 
Les respostes relatives als precs i preguntes d’aquest punt de l’ordre del dia 
es troben enregistrades a la Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150420&precs 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


