ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 06/08
Dia: 5 de maig de 2008
Sessió: ordinària
Horari: de 20 a 22,54 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Roma Codina Maseras
Laura Bertran Fontserè
Josep Valls Méndez
M. Àngels de la Torre Barrigon
Ignasi Riera Garriga
Francesc Oliva Pujol
Víctor Manuel Llasera Alsina
M. Antònia Batlle Andreu
Ester Olivé Güell
Ivan Tibau Ragolta
Gregori Elorza Luquero
Joan Carles Amaya Quinto
Lluïsa Parrilla Alcalde
Darwin Austrich Martell
Lidia Garcia Fernandez
Santiago Ontañon Castillo
Carles Passarell Fontan
Antoni Garcia Garcia
Joaquim Teixidor Planells
Eduard Coloma Boada
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general
Abans de l’inici de la sessió intervé el Sr. Alcalde dient que en nom de tot el
consistori voldria tenir un record del Germà Andreu M. Soler, que va morir
el passat 14 d’abril.
Nascut a Lloret de Mar, l’any 1931, membre cofundador del Casal de
l'Obrera l’any 1.952.
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Uns anys més tard, va ingressar com a monjo a l'Abadia de Montserrat, on
va portar una vida molt activa.
Dins dels molts aspectes de la seva vessant monàstica i social, va destacar
per fundar els Nois de Servei d'Ordre - Escoltes de Montserrat.
El passat mes de juliol, va celebrar els seus 50 anys de vida monàstica a
Montserrat, acompanyat de nombrosos lloretencs, amics i representants
d’entitats de la vila.
1.- APROVACIO ACTES SESSIONS
17/03/2008 i 07/04/2008-EXT).

ANTERIORS

(25/02/2008,

Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes de les sessions anteriors
de dates 25/02/2008, 17/03/2008 i 07/04/2008 les quals, trobades
conformes, són aprovades per unanimitat dels reunits.
2.- DESPATX ALCALDIA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple:
•

18 de març: Assistència, juntament amb l’alcalde de Blanes, a la
reunió a l’Ajuntament de Figueres amb el seu alcalde Sr. Santi Vila,
per tractar el tema de residus.

•

24 de març: Entrega de la mona de Pasqua del Rotary al Casal de
Jubilats de Lloret de Mar, acompanyat d’altres regidors.

•

26 de març: Assistència delegada a la regidora de Promoció cultural,
Sra. Mª Antònia Batlle i el regidor Sr. Ignasi Riera, a la presentació
del llibre “La ruta dels mercaders”.

•

27 de març: Assistència, juntament amb els regidors municipals, al
sopar ofert als membres del Xino-Xano, al Restaurant El Trull.

•

28 de març: Assistència delegada a les regidores, Sra. Mª Antònia
Batlle, Sra. Laura Bertran, Sra. Ester Olivé i Sra. Mª Àngels de la
Torre, al sopar ofert pel Club Marina Casinet.

•

30 de març: Assistència delegada als regidors Sr. Ignasi Riera, Sr.
Romà Codina, Sra. M. Antònia Batlle i Sra. Ester Olivé, a la marxa de
les Ermites.

•

1 d’abril: Participació i entrevista al programa de Nova Ràdio Lloret
“Parli amb l’alcalde”.
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•

1 d’abril: Assistència a la reunió de Direcció Operativa juntament
amb el gerent de Lloret Turisme i la resta de membres.

•

3 d’abril: Participació a Nova Ràdio Lloret en el programa Bon dia i
Bona hora.

•

3 d’abril: Assistència, juntament amb altres regidors, a l’assemblea
al Casal del Jubilat.

•

6 d’abril: Assistència, juntament amb altres regidors municipals, a
la Festa dels Tres Tombs, memorial Xavier Espuña.

•

7 d’abril: Assistència, juntament amb els regidors municipals, al
funeral del Dr. Joan Soliguer.

•

7 d’abril:
municipals.

•

8 d’abril: Assistència a la Comissió de Govern i a la Junta general del
consorci de la Costa Brava a la seu del consorci a Girona.

•

10 d’abril: Assistència, a la roda de premsa celebrada al Restaurant
El Trull, per a la presentació de la prova pilot del programa “Profit”.

•

11 d’abril: Assistència a la inauguració de les VIII Jornades de
l’Arròs.

•

14 d’abril: Assistència a l’acte de presentació del III Congrés de
Turisme de Catalunya, a Barcelona.

•

14 d’abril: Assistència delegada al regidor de Promoció econòmica,
Sr. Francesc Oliva, a la inauguració del SOM, servei d’ocupació
municipal a l’edifici de Can Saragossa.

•

16 d’abril: Assistència delegada a la regidora M. Antònia Batlle, al
funeral pel Germà Andreu Maria Soler, a la basílica de Montserrat.

•

18 d’abril: Visita del president de la Diputació de Girona, Sr. Enric
Vilert, per conèixer de primera ma les obres i projectes dels nous
equipaments municipals. Assistit pels regidors municipals.

•

18 d’abril: Assistència delegada als regidors municipals Sra. Mª
Antònia Batlle i Sr. Ignasi Riera, a la IV Nit Literària de Lloret de Mar.

•

19 i 20 d’abril: Assistència a la Copa Cers de hoquei, a França, en
representació del municipi.

Ple

extraordinari,
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amb

l’assistència

dels

regidors

•

22 d’abril: Assistència juntament amb la Regidora de Seguretat
Ciutadana, Sra. Mª Àngels de la Torre, a la celebració del dia de les
Esquadres a Tossa de Mar.

•

23 d’abril: Inauguració de la Fira del Llibre i la Rosa al passeig, amb
altres regidors municipals.

•

24 d’abril: Assistència delegada al regidor de Promoció Econòmica,
Sr. Francesc Oliva, a la presentació de la Volta a Catalunya.

•

25 d’abril: Inauguració de les noves oficines de clavegueram amb
l’empresa Cubes i Contenidors Pallarés S.L, juntament amb els
regidors i tècnics municipals.

•

25, 26, 27 i 28 d’abril: Assistència delegada als regidors, Sr. Ignasi
Riera, Sra. Mª Antònia Batlle, Sra. Ester Olivé i Sra. Mª Àngels de la
Torre, a la vila agermanada de Cúllar en motiu de les Festes
municipals de Moros i Cristians.

•

28 d’abril: Reunió i roda de premsa per a la presentació de la
propera unificació dels Jutjats de Pau a Lloret de Mar, amb
l’assistència del president de l’audiència de Girona, Sr. Fernando
Lacaba i l’alcaldessa de Tossa de Mar, Sra. Imma Colom.

•

29 d’abril: Assistència a la reunió de Direcció Operativa juntament
amb el gerent de Lloret Turisme i la resta de membres.

•

4 de maig: Assistència delegada a l’alcalde accidental Sr. Josep
Valls, al 41è Aplec de la Sardana a Santa Cristina, juntament amb
altres regidors.

3.- RATIFICACIO ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL, D’APROVACIÓ
DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Batlle tot dient
que en data 18 d’abril del 2008, la JGL va aprovar el Pla Local de Joventut
que avui portem a ratificació en aquest ple, seguint les indicacions de la
Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. El Pla Local de
Joventut és el que regirà les polítiques de joventut per aquesta legislatura
Amb l’aprovació del PLJ el gener de 2003 es culminava un procés engegat el
1991 amb la creació de la regidoria de joventut.
El pla es convertia en una eina estratègica, que ordenava les polítiques de
joventut que es duien a la nostra població. Sobretot, ordenava la idea
principal que des de la creació d’aquesta regidoria ha estat, treballar d’una
manera transversal i integral. La feina principal del primer pla va ser la de
fer entendre que la transversalitat en el termes de joventut és vital. Ja que
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el jove participa de tots i cadascun dels departaments del nostre
ajuntament i també dels departaments d’altres institucions.
El Pla Local és una eina de treball mitjançant el qual analitzem quina és la
realitat dels joves del nostre municipi, assumint per tant una nova
sensibilitat, el reconeixement dels joves com un sector de la ciutadania amb
entitat pròpia i diferenciada amb unes circumstàncies i unes necessitats
socioculturals específiques i transversals que han de ser objecte de
polítiques integrals. La nostra vila té la idiosincràsia de ser una vila turística,
el que fa que tingui unes característiques i unes necessitats molt
determinades i diferenciades. Aquestes diferències no són alienes a la
població juvenil com molts altres que afecten als joves i hem de tenir en
compte des de l’ajuntament.
En la mesura que les circumstàncies que determinen la vida dels joves són
moltes, i interrelacionades, no s’ha d’intervenir només sobre determinades
necessitats o problemàtiques de manera aïllada, sinó que s’ha de treballar
des d’una perspectiva global que interrelacioni els diversos àmbits de la vida
dels joves: l’habitatge, el treball, la salut, la cultura i la participació.
Els dos eixos bàsics del Pla són l’emancipació dels joves i la participació
social. Ajudar als joves a emancipar-se des dels diferents àmbits que els
afecta, habitatge, salut, treball, etc., així com fent-los partícips de la vida
social de nostre poble, afavorint també la cohesió social. En el Pla podeu
veure molts dels programes que s’estan portant a terme des de les
diferents regidories per aconseguir aquests eixos.
Finalment voldria fer un apunt, d’un error material de números en el
pressupost, a la pàgina 52 (cita els números que s’han corregit).
Intervé el Sr. Coloma dient que aquell pla ha de ser una eina important. Es
continuista, doncs segueix les línies marcades en el que ja està iniciat.
També segueix els principis marcats per la Generalitat, i conté moltes i
bones iniciatives.
Té un dubte, quan es parla de la ràtio per fixar el nombre d’habitatges de
protecció oficial per joves, que es fa entre habitatges i euros, i es fixa en
54. No sap quin pressupost s’agafa i si ja es compten els 18 habitatges que
s’estan fent.
Com ja ha dit, hi ha moltes coses que ja s’estan fent. Seguidament, es
refereix a què confia que tal i com està previst, per a l’any 2009, estigui
constituït el Consell de Joves.
Troba a faltar algunes coses, com per exemple: una nova pista d’skate,
doncs es va dir que se’n faria una altra i això no consta al pla. També creu
que s’ha de millorar la pàgina web de joventut, doncs està desfasada (posa
exemples).
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Per tant, pensen que aquest pla ha de potenciar, sobretot, la participació
dels joves en tots els aspectes de la vida municipal.
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que s’ha fet un bon treball actualitzant
el que ja hi havia. Avui el que fem és aprovar en el Ple un pla replet de
bones voluntats.
L’altre dia es va fer l’Ajuntament dels Infants, i en aquesta línia espera que
aviat el Consell de Joves sigui una realitat. Creu que és molt important
perquè els joves també es responsabilitzin del que entre tots fem.
Evidentment, aquest pla s’haurà de desenvolupar i confia que es faci amb
una gran implicació dels joves i que, per tant, espera que com més aviat
possible el que en ell es proposa sigui una realitat.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que en aquest Pla Local de
Joventut s’ha intentat definir uns objectius i planificar una estratègia en
base a una enquesta-qüestionari per establir les prioritats i mancances i
l’estat en què es troba la joventut a la població.
S’estableix que a 1 de febrer de 2008, tenim una població de 38.211
habitants, dels quals 8.249 són joves d’edats compreses entre els 15 i els
29 anys, doncs bé:
-

Estimant el percentatge per sexes, un 53,85% de nois i un 46,15%
de noies, però el percentatge d’enquestats és de 80% nois i 20%
noies.
La piràmide d’edat més nombrosa és la franja de 25 a 29 anys i no
figura al mostreig i no podem comptar amb aquesta variable.
La cohort de 15 anys és la més minoritària, tanmateix representa
més del 40% dels enquestats.
Les franges d’edat de 18-21 i 21-24 anys als gràfics són pràcticament
testimonials.

Així és impossible treure’n conclusions que ens ajudin a fixar uns objectius.
L’enquesta no està estratificada per edats i sexes. La variable edat no s’ha
tingut en compte en el percentatge adient a la població real.
El mostreig no ha estat aleatori ni estès a tot el municipi. Ha mancat la
pregunta sobre condicions laborals i de salari. En definitiva, aquest estudi
no és representatiu, ni molt menys científic.
M’agradaria preguntar:
-

Amb quin marge d’error han treballat?
Tenen la fitxa tècnica de l’enquesta?
I també a la Sra. Bertran què li sembla, com a responsable de la
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Regidoria de la Dona, aquest percentatge d’enquestes: 80% nois –
20% noies?
Per ser correcte, l’error hauria de ser per sota del 3%, i per això, per una
població de 8.500 s’haurien d’enquestar 948 joves.
Donat la gent enquestada, no és d’estranyar les conclusions: més festes,
pistes de motos, ja que la major part d’enquestats tenen 15 anys.
Per tot això, la nostra conclusió és que aquest Pla Local de Joventut és un
nyap.
A continuació, pren la paraula el Sr. Elorza dient que, evidentment, aquest
Pla és una declaració d’intencions, intencions positives. Com ja s’ha dit,
continua el que ja s’està fent.
Es un document no tancat en el que, per tant, es podran anar fent
variacions i aportacions. Des del seu punt de vista, faltaria recuperar el
tècnic en drogodependències, doncs pensa que feia una molt bona feina.
També creu que s’hauria de buscar un espai per a l’estiu, per poder fer
activitats els nens i nenes a partir de 12 anys, doncs en aquest moment és
un tema que no està cobert.
Pensen que s’hauria de desenvolupar un programa d’esport no federat i
potenciar la tasca dels educadors de carrer, però en la seva feina de carrer,
així com la creació d’una escola d’arts i oficis (aquest tema ells ho portaven
en el seu programa electoral).
En definitiva, ells treballaran i faran les propostes
interessants per aconseguir fer realitat aquest pla.

que

considerin

Contesta la Sra. Batlle, primerament al Sr. Coloma, que els pressupostos
s’han fet tenint en compte totes les regidories i el que representa en
cadascuna d’elles el percentatge dedicat als joves. Respecte als habitatges,
s’ha agafat tot el que es refereix als de protecció oficial.
Es clar que el Pla fixa les línies de futur i continua desenvolupant l’anterior.
Queda clar també que és un pla obert i que per tant es poden afegir noves
coses.
Evidentment, es tracta d’una declaració d’intencions, però que ha de servir
per fer projectes i obtenir subvencions.
En la pista skate ja es va fer una inversió, però de totes maneres s’apunta
la proposta feta per si és possible. Pel que fa a la web de joventut, s’ha de
tenir en compte que va ser de les primeres que es van fer i actualment
s’està revisant.
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Com ja s’ha dit, el Pla té dos eixos fonamentals, l’emancipació i la
participació dels joves. S’està treballant en l’Ajuntament dels Joves i
respecte al Consell de Joventut, no hi ha fixada la data de la seva
constitució. També s’està treballant en la idea de fer un Ajuntament de
Joves.
Agraeix la valoració que del Pla ha fet el Sr. Teixidor. Es nota que ha
treballat en aquest tema i, per tant, ho entén i sap la feina que genera. Es
important tenir en compte tots els aspectes i la idiosincràsia en diferents
segments que forma la joventut.
En el tema de l’enquesta, s’ha de tenir en compte no tant la quantitat sinó
la qualitat, i a part d’aquesta enquesta s’han tingut en compte també
l’opinió dels tècnics i de persones amb experiències amb els joves d’altres
regidories.
L’enquesta s’ha fet especialment amb les persones que acudeixen al Puntet.
Respecte al que ha dit el Sr. Elorza, als instituts continua treballant el tècnic
en drogodependència i, així mateix, ja s’està treballant en cobrir per a
l’estiu la manca d’activitats per la franja de joves a partir de 12 anys.
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que ells també consideren el Pla com
una eina oberta i, per tant, millorable, i és per això que votaran a favor.
Com ja ha manifestat, a ells també els manquen coses en aquest Pla, com
per exemple l’escola de música.
Pel que fa al tema dels habitatges, suposa que s’ha tingut en compte per fer
la relació tot el que hi ha avui en dia.
Pensa que també falta una política de lloguers de pisos a la que es puguin
acollir tots els joves que així ho vulguin.
De nou, pren la paraula el Sr. Garcia dient que sembla que no parlen del
mateix (dóna lectura al que es diu en el Pla sobre l’enquesta).
Continua dient que això no és un Pla Local de Joventut sinó un nyap, que no
s’ha fet un mostreig vàlid i no s’han utilitzat correctament la tècnica de
l’enquesta, i això afecta al resultat del Pla, del que creu no es pot dir que
constitueixi seriosament un Pla Local de Joventut.
Finalitza oferint la seva col.laboració per tal de fer-ho correctament.
Intervé, seguidament, la Sra. Bertran dient que és veritat que l’enquesta es
fa a més nois que noies, però és que això reflexa la realitat del Puntet, al
que van molts més nois que noies.
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Aquesta dada és una més de les que es reafirma en la necessitat d’haver
creat la Regidoria de la Dona. Però els hàbits no es canvien d’un dia per
altre.
Com ja s’ha dit, per realitzar aquest Pla no solament s’ha tingut en compte
aquesta enquesta, sinó sobretot l’opinió dels tècnics que estan en contacte
diari amb els joves, i aquesta és una aportació qualitativa molt important.
El Sr. Alcalde intervé dient que com ja ha quedat clar, es tracta d’un Pla
obert i que acceptaran la col.laboració de tots els que vulguin fer-ho.
Novament, pren la paraula el Sr. Elorza dient que ells votaran a favor
perquè, com ja s’ha dit, és un Pla continuista del que ja s’està fent. Al
mateix temps, és realista i ambiciós, i confia que es faci un esforç per fer
una realitat la participació. En aquest aspecte, la constitució del Consell de
Joves és un punt important.
Si que pensa que el mostrari de l’enquesta hauria d’haver estat més ampli
que el dels usuaris del Puntet. Haurien de treballar sobre aquest tema i
buscar un mostreig que tingués rellevància.
En definitiva, espera que es creï aviat el Consell de Joves i, per la seva part,
col.laboraran en tot el que estigui en les seves mans i portaran el control de
l’execució d’aquest Pla, donat que consideren que la seva portada a terme
és important per al futur dels joves i, en definitiva, de Lloret.
Finalment, intervé la Sra. Batlle donant les gràcies al Sr. Elorza i deixant
clar que els treballs ja estan iniciats i que es continuarà fent en els diferents
temes.
Pel que fa a la borsa d’habitatges per a joves, al que s’ha referit el Sr.
Coloma, pensa que aquest tema està bastant cobert per la Generalitat amb
el programa Sergi.
Respecte a les intervencions del Sr. Garcia, ha de dir que no pot acceptar el
que ha dit sobre el Pla i considera que és una falta de respecte als tècnics i
a tots els que han treballat durant molt temps per fer aquest Pla.
Dóna les gràcies a la resta de grups municipals per al seu recolzament.
Treballaran per ampliar la participació el màxim possible, i deixa clar que
seran benvingudes totes les aportacions que siguin positives.
Sense més deliberació, i per 20 vots favorables dels regidors de CIU, PSCPM, PP, GRIL i ERC, i 1 vot en contra del regidor de ICV-EUIA, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
Des de la última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat,
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per raons d'urgència, acords de competència del Ple i que, com a
conseqüència, cal la seva ratificació per aquest. Els acords són els
següents:
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 18/04/2008.
15.39.- APROVACIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUT 2007/2011.
Vist que la Junta de Govern Local de data 17/03/2008 va aprovar el
Pla Local de Joventut 2005-2007.
Vist, que un cop feta l'avaluació corresponent i seguint les indicacions
de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, és hora
d'aprovar el nou Pla Local de Joventut que ha de regir les polítiques
de joventut per aquesta legislatura.
Vist que el nou Pla Local de Joventut de Lloret de Mar 2007-2011
pretén, a l'igual que l'anterior, executar unes polítiques de joventut
degudament ordenades i de qualitat. Evidentment és un salt
qualitatiu, però serà la seva execució i les avaluacions periòdiques qui
determinaran el seu encert i les posteriors modificacions si calen per
esdevenir un pla el màxim d’eficaç i d’eficient en la mesura que sigui
possible.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2007, de delegació
de competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER. Aprovar el Pla Local de Joventut de Lloret de Mar 20072011.
SEGON.- Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i
representació de l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura
dels documents que calguin per aconseguir la finalitat perseguida per
la Corporació.
TERCER.- Aquest acord es ratificarà en la primera sessió que celebri
el Ple de l'Ajuntament.
4.- ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ
MUNICIPIS INDIANS”.

DE

MUNICIPIS

“XARXA

DE

Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Bertran dient
que la creació d’aquesta xarxa és una iniciativa de l’Ajuntament de Begur,
tot començant l’any 2004 amb la primera Fira d’Indians de Begur, en que
Lloret ja hi va esser present.
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L’objectiu d’aquesta xarxa és contribuir amb la recuperació, conservació i
difusió del llegat indià dels municipis que la integren, i això es pretén
aconseguir amb un seguit d’actuacions.
Aquestes actuacions previstes, entre altres, són: crear un inventari del
patrimoni indià per municipis; la producció d’exposicions temàtiques
itinerants; la publicació d’un llibre blanc del patrimoni arquitectònic indià de
Catalunya; la creació de la “Ruta Indiana”, com un producte de qualitat dins
l’oferta de turisme cultural a Catalunya; i confeccionar el diccionari dels
catalans emigrats a Cuba, en col.laboració amb la fundació Begur-Cuba.
Pensem que totes aquestes accions contribuiran a què es conegui l’impacte
real que va tenir en la societat catalana del segle XIX aquest fenomen.
Es buscarà la implicació de tots els nivells de l’administració pública i de les
entitats privades.
En aquest tema, en el que té a veure amb el patrimoni cultural, amb la seva
interpretació, es vol aconseguir l’equilibri entre la qualitat, els recursos
patrimonials i la qualitat de l’experiència del visitant.
Intervé, a continuació, el Sr. Garcia dient que amb l’adhesió a la xarxa de
municipis indians tindrem una bona oportunitat de dinamitzar el nostre
patrimoni indià com a recurs turístic i cultural de qualitat. I esperem que
l’equip de govern prengui bona nota de les possibilitats que ofereix aquest
adhesió i en sàpiga treure profit.
Començant per divulgar aquest patrimoni que ens varen deixar els
“americanos”, procedint a la seva catalogació com a conjunt, si és que no
està feta, i vull tornar a preguntar a la Sra. Laura Bertran perquè a la
comissió informativa no ho sabia. I també promoure un recorregut indià ben
senyalitzat, sense oblidar l’anada a Sa Caleta per llegir la placa que parla
dels que també es varen embarcar en l’aventura americana i no van tenir
sort.
I en van ser molts els que no van aconseguir fer fortuna perquè segurament
era gent amb principis que van viure amb honradesa i per això van quedar
diluïts a la història col·lectiva de les emigracions.
Però, d’altres aconseguiren fortunes fabuloses, i, en tornar, van construir
edificis i panteons familiars de gran valor artístic: i una prova la tenim al
cementiri de Lloret (que com sabem forma part del MOLL), i crearen
empreses donant feina a un gran nombre de treballadors i treballadores,
cosa que va suposar un revulsiu econòmic important, i no van descuidar
l’aspecte social, introduint els primers economats per a treballadors de
Catalunya.
I aquí faré una referència a uns quants indians de Lloret: Nicolau Font i
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Maig, que va construir l’edifici de St. Pere del Bosc per dedicar-lo a sanatori,
hospital per a pobres. També el Capità Conill i Sala, que va finançar el
primer assecador de tabac per Pertegaz, un altre català del Maresme. I
posteriorment, Constantí Ribalaigua que feia els daikiris com a ningú a la
seva famosa taverna La Floridita, freqüentada pel premi Nobel Ernest
Heminway.
Com poden veure hi ha molta història per explicar, però nosaltres volem
que s’expliqui tota la història, sobretot la història fosca d’algunes d’aquestes
fortunes com per exemple les que es van dedicar al tràfic d’esclaus, el
cabotatge per les costes americanes transportant esclaus, on hi estaven
implicat molts catalans que després esdevingueren “indianos”.
Vull recordar que 50 anys després de l’abolició de l’esclavatge, molts
d’aquests “indianos” catalans encara hi comerciaven amb esclaus, i
aquestes dades estan documentades. I per això, quan s’editin fulletons,
visites guiades, treballs de recerca, volem el compromís de l’equip de
govern que s’explicarà tota la història, inclosa aquesta part fosca, només
així votarem a favor. Si no és així, votarem en contra.
Acte seguit, pren la paraula el Sr. Amaya tot dient que des del PSC de Lloret
de Mar veiem positiu que ens apropem a iniciatives que pretenen amb molt
bones intencions fer ús promocional del patrimoni dels municipis, un
patrimoni que reflexa la història d’aquests municipis i dels seus habitants,
que s’ha de conservar i estudiar, que s’ha de restaurar amb fins d’utilitat,
però el nostre vot anirà en conseqüència a tota una sèrie de qüestions que
ara mateix plantejarem.
Després de fer una lectura acurada dels estatuts d’aquesta associació veiem
coses que no ens queden clares:
-

L’article 3 en el seu apartat 1., entre altres coses diu: “L’acord
d’incorporació serà pres a sol·licitud de l’alcalde de la corporació del
municipi candidat, previ acord plenari d’incorporació i aprovació dels
Estatuts de la Xarxa, a través d’un escrit dirigit a la Presidència de la
Xarxa i acompanyat d’un informe tècnic.”.

Doncs bé, dins de l’expedient no figura cap carta ni cap informe tècnic.
L’aportació inicial a fer a l’Associació, per part dels municipis que
s’adhereixin, és de 3.000 € pel primer any i pagaders a la constitució de la
Xarxa. Aquesta és la aportació inicial, la qual trobem correcte, però quines
són les quantitats que es tindran que pagar com a quota properament?.
-

L’article 2 en el seu apartat 2., quan parla de finalitats diu: “Té com
a finalitat principal esdevenir l’instrument bàsic de cooperació i
col·laboració permanent entre els municipis que la formen per tal de
desenvolupar un projecte comú per a la creació d’instruments que
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impulsin el coneixement de la història i la cultura compartida amb les
Amèriques, amb la voluntat d’incidir en la recuperació, conservació i
difusió del patrimoni indià dels municipis que integren la Xarxa”.
Parlem de conservació de patrimoni. Bones paraules i bones intencions,
però no així els fets.
Posarem exemples de conservació. La Casa Garriga, que fou comprada per
aquest consistori a finals de l’any 81, i declarada Bé d’interès Local, i per
tant Patrimoni Municipal amb unes obres que no han respectat gens la seva
estructura. La mateixa porta que dóna al Passeig Jacint Verdaguer, feta
amb fusta portada de Cuba, retallada i clavada amb unes frontisses que no
respecten en cap moment la seva forma.
Can Comadrán o Casa Font, amb un estat on s’ha de fer una intervenció
ràpida. La conservació i la seva restauració pot garantir la seva utilitat amb
el format que les bones intencions d’aquest Ajuntament indiqui.
La Sra. Bertran no ha esmentat Can Xardó, construïda al 1902.Can Xardó,
on s’ha restaurat per fer oficines municipals, però a l’exterior les balconades
al jardí han estat derruïdes.
Sant Pere del Bosc, restaurada per iniciativa privada.
-

L’article 8 en el seu apartat 2., diu: “Es composa d’un representant
dels respectius municipis que integren l’associació, d’acord amb la
designació feta pels respectius ajuntaments, que podran designar un
titular i un suplent d’entre els membres electes de les respectives
corporacions municipals.”

Tenint en compte que l’alcalde del municipi és qui pot accedir a la
Presidència d’aquesta Associació, i que quan sigui designat tindrà una
duració al càrrec d’un any prorrogable amb un altre any, qui serà l’altre
membre designat per aquest ajuntament i qui el seu suplent, i com es farà
la designació?.
Serà a dit com s’ha fet a altres situacions valorant només els seus
interessos?.
-

L’article 13 en el seu apartat 4 quan parla dels recursos que
disposarà per a la realització del seu objecte i finalitats, estableix en
el paràgraf c) el següent: “Els rendiments propis del seu patrimoni i
que obtingui per la prestació directa o indirecta de serveis.”

Vol dir això que el nostre MOLL, el museu obert de Lloret que hem pagat els
lloretencs, part de les entrades dels museus aniran a parar a l’associació
“Xarxa de municipis Indians”?.
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Creiem que el tracte que està reben el nostre patrimoni cultural no és
l’adequat per la seva importància.
Seria més acurat fer un intent de pertànyer com a municipi a la Xarxa de
Ciutats Modernistes d’Europa (Réseau Art Nouveau Network) a on ja
pertanyen ciutats i municipis catalans com Barcelona, Reus, Terrassa, amb
un important patrimoni cultural.
El nostre patrimoni modernista, les anomenades cases d’indians, Sant Pere
del Bosc amb la seva Capella, la creu de terme de Puig i Cadafalch, el
cementiri, la Rectoria de la Parròquia amb la capella del Baptisteri i la del
Santíssim, el monument de l’Àngel, les cases al voltant de l’Àngel també
molt descuidades, l’Oratori de la Mare de Déu de Gràcia, es mereix estar
dins del catàleg d’una associació d’aquesta alçada.
Aquesta seria una part molt important per fer que el turisme cultural a
Lloret de Mar augmentés, sempre lligant els objectius a la promoció que es
fes, recolzada per aquesta Xarxa Europea. I així projectes engegats com el
MOLL, tindrien la seva repercussió internacional.
Contesta la Sra. Bertran donant les gràcies tant a ICV-EUIA com a PSC-PM
per les seves aportacions, les quals considera que estan fetes des d’un punt
de vista positiu.
Respecte al que ha dit el Sr. Garcia, la senyalització ja està inclosa dintre de
les accions a realitzar, i pel que fa a la història fosca solament ha de dir que
ningú ha intentat obviar rés i que en té una clara referència al Museu del
Mar.
Pel que fa a la intervenció del Sr. Amaya, el convida a parlar fora d’aquest
Plenari dels diferents aspectes que han tocat els estatuts. Encara estem a
temps de fer propostes i de corregir-los, confia en poder arribar a acords i,
en cas que no s’aconseguís amb els altres Ajuntaments, doncs no s’arribaria
a bon port.
Per resumir, el que s’ha tingut en compte és buscar l’equilibri entre la
qualitat dels recursos patrimonials i la qualitat de l’experiència dels
visitants.
De nou, intervé el Sr. Garcia dient que no ha contestat a la pregunta de si
agafa el compromís que es digui tota la història dels indans, fins i tot la
seva part fosca.
Respecte a Can Garriga, ha de dir que s’ha fet una gran mutilació, amb les
noves obres del pati indià.
També vol referir-se a què aquest Ajuntament tenia contactes amb l’Havana
Vieja de Cuba i es van tallar quan l’actual equip de govern va començar a
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governar fa 5 anys. Creu que aquests contactes s’haurien de reanudar i
s’haurien de liderar des de l’Ajuntament.
Seguidament, pren la paraula novament el Sr. Amaya, donant les gràcies a
la Sra. Bertran per la invitació, la qual accepta. Evidentment, entén que la
qualitat dels recursos té proporció directa amb la quantitat de turistes.
Pensa que, malgrat els esforços, la promoció cultural és petita. S’han fet
passos i processos, però encara falta molt per fer.
A l’any 2003 es va crear una comissió per treballar sobre el patrimoni
cultural de Lloret amb molt bones intencions, però es va quedar allà. Ja sap
que hi ha altres prioritats, però entén que aquest tema de la promoció del
turisme cultural és molt important.
Novament contesta la Sra. Bertran dient que no és la seva intenció obviar
cap part de la història i, per tant, tampoc la que pugui ser fosca.
Pel que fa al tema de les relacions amb la Havana Vieja, intentaran
recuperar aquesta relació.
Una de les prioritats d’aquest Ajuntament és complementar el turisme de
sol i platja amb el turisme cultural, i crear també una diversitat d’opcions
per als nostres visitants. En cap moment pretenem lluitar contra el sol i
platja.
Quan es va crear la comissió de patrimoni, era llavors un bon moment per
fer-ho perquè era l’inici de projecte. En aquest moment, no hi ha temes
importants que tractar en la citada comissió, no volem fer perdre el temps a
ningú i, evidentment, si n’hi hagués es tornarà a convocar.
Intervé, finalment, el Sr. Alcalde dient que la història no és una, sinó que hi
ha una per cadascun que ho explica. Agraeix l’esforç del Sr. Amaya, si bé no
està d’acord amb ell en algunes de les coses que ha dit.
Pensa que Lloret juga en una lliga diferent a la de les ciutats que integren la
xarxa europea de municipis modernistes.
Creu que tenim molt més a veure amb la xarxa de municipis indians que
amb la dels municipis modernistes, per moltes raons. Primer, entén que la
primera la formen ajuntaments més costaners que tenen a veure amb la
navegació, i que ens és molt més adient i més propera. I segon, que la
formen municipis més comparables a nosaltres.
La xarxa modernista està formada per Ajuntaments més grans i no vol dir
que no estigui bé, per exemple Reus té una bona ruta modernista.
No li pot acceptar que digui que des de l’any 2003 nosaltres no hem tingut
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cap cura del nostre patrimoni cultural. Any rere any els pressupostos tenen
quantitats molt importants dedicats a cultura.
Respecte al tema de la Casa Garriga, creu que ha estat un èxit la col.locació
de l’oficina de turisme, i si hem perdut el pati, això pot ser discutible. Però
el que no hem fet nosaltres és el que varen fer vostès quan governaven,
perquè l’oficina de turisme es pot treure.
Però recordo que, en el CD de l’auditoria fer per encàrrec de vostès, es deia
que a les primeres obres encarregades per vostès als prestigiosos MBM
Arquitectes, s’havien posat unes bigues de ferro que es varen pintar de mini
i que van provocar, sobretot per darrera, esquerdes a la façana posant en
perill tot l’edifici.
I això es deia al CD de l’auditoria feta per l’equip d’arquitectes que també
van contractar vostès i que van continuar les obres.
Per deixar clar que vostè no té raó, solament ha de revisar els fulletons
realitzats últimament i també el nombre de visitants del Museu del Mar, dels
Jardins de Santa Clotilde, etc., per veure que en el tema del patrimoni
cultural hem donat un gran pas endavant, pas que en la majoria dels casos
ha estat recolzat també per a vostès.
S’han editat llibres, fins i tot fora de Lloret.
Respecte al tema dels agermanaments, creu que hem d’anar amb cura i
s’ha de tenir una base sòlida perquè sempre hi ha demandes de fer-ho
(últimament li han proposat Sarajevo). La nostra relació amb Cuba ha estat
important i, per tant, es treballarà amb el tema de la Havana Vieja i del
resultat d’aquests treballs es decidirà el que es cregui més convenient.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
La Xarxa de Municipis Indians neix, amb iniciativa de l’Ajuntament de
Begur, per desenvolupar un projecte comú, que permeti crear
instruments que impulsin el coneixement de la història i cultura
compartida entre els municipis; i amb el continent americà. I que
ajudi a contribuir a la recuperació, conservació i difusió del llegat
indià dels municipis que integren la Xarxa.
L’associació pren com a àmbit temàtic i objecte d’estudi, el fenomen
migratori dels catalans cap a les colònies americanes, període que
compren de finals del S. XVIII fins a principis del S.XX. Són
els indians el gran tema del projecte, són el nexe cultural entre els
municipis de la Xarxa i el fil conductor del discurs històric. Aquests
personatges del passat van contribuir a escriure la història de
Catalunya i van deixar petja a les colònies americanes. La seva vida
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ens permetrà apropar-nos a les diferents dinàmiques socio
econòmiques, polítiques, culturals i artístiques que es van viure a la
Catalunya del XIX, i de la que avui, en part, en som hereus.
Es planteja com a unitat de presentació el concepte “ conjunt
interpretatiu”, estratègia que es fonamenta en situar dins d’un marc
conceptual comú una oferta patrimonial amb una visió àmplia,
especialment a nivell de marca cultural – turística, i una perspectiva
dinàmica que permeti l’interactivitat dels múltiples agents vinculats a
diferents sectors, amb la conseqüent diversificació dels recursos
necessaris en una proposta de dinamització i posada en valor del
Patrimoni Històric
Es concep la ruta des d’una perspectiva unitària del conjunt, per
obtenir una oferta coherent i variada, que ajudi al visitant a entendre
el territori de forma àmplia. Es potenciaran els elements distintius e
identificatius de cada municipi per diversificar l’oferta i portar al
visitant a desplaçar-se a altres municipis indians. La Ruta ha de
permetre al visitant endinsar-se en el territori i gaudir-ne, triant el
fragments de la història que més li interessin i que abans apareixien
desordenats.
Les finalitats principals dels projecte són:
9 Actuar conjuntament en la defensa del patrimoni urbanístic,
arquitectònic, històric i cultural relacionat amb el llegat propi,
derivat del passat indià dels municipis que composen la xarxa.
9 Realitzar projectes i propostes comuns per ser presentades i
tramitades, si s’escau, a les administracions catalanes, espanyoles
e institucions internacionals.
9 Establir polítiques d’intercanvi d’experiències i resultats entre els
municipis integrants, per tal de contribuir a la seva projecció
nacional e internacional.
9 Planificar i desenvolupar una política de producció, promoció
turística i de difusió de la imatge, que es correspongui amb els
interessos dels municipis membres de la Xarxa.
9 Planificar una política cultural d’acord amb els objectius plantejats
i unificar criteris d’actuació.
L'Associació es constitueix en exercici del dret fonamental previst a
l'article 22 de la Constitució, i d'acord amb el que preveuen la
disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local, els articles 133 a 136 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
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municipal i del règim local de Catalunya, així com el Decret
110/1996, que regula el règim de les organitzacions associatives
d'ens locals de Catalunya, i supletòriament, la Llei 7/1997, de 18 de
juny, d'associacions.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Adherir-se a l’Associació “Xarxa de Municipis Indians”.
SEGON.- Trametre el present acord als Ajuntaments integrants de la
citada Associació: Begur, Cadaqués, Palafrugell, Sant Feliu de
Guíxols, Blanes, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i
Canet de Mar.
5.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A DOS FUNCIONARIS DE
L’AJUNTAMENT.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera i dóna lectura a la
proposta.
Intervé el Sr. Garcia dient que la llei ho permet i votarem a favor, però
tenint en compte que s’està convertint en pràctica habitual, voldria fer una
reflexió: el funcionari o funcionària té la feina garantida i després de la seva
jornada laboral de 35 hores setmanals, amb la compatibilitat en podria fer
17 hores més, que no vol dir que les faci, és a dir un total de 52 hores.
Tenint en compte l’índex d’atur a Catalunya, no ho considerem del tot
recomanable, encara que entenem que la vàlua d’aquestes persones
s’aprofiti també en d’altres àmbits.
Contesta el Sr. Riera dient que és una pràctica habitual i que s’està complint
amb la legalitat vigent. Que fins fa un temps, no es demanava aquesta
compatibilitat però es treballava igualment.
De totes maneres, encoratja el Sr. Garcia perquè es posi en contacte amb
els sindicats, a fi que no es donin les situacions que fan necessàries les
compatibilitats.
Torna a intervenir el Sr. Garcia dient que el que ha dit és solament una
reflexió, que evidentment no hi està en contra. No cal que el Sr. Riera
aixequi el to de veu.
Contesta de nou el Sr. Riera dient que l’únic que ha fet és dir-li que té la
possibilitat de parlar amb els sindicats sobre aquest tema. En tot cas, si no
vol fer-ho, ell els traslladarà la seva reflexió. I ho diu amb un to de veu
suau.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
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Vista la sol·licitud efectuada pels funcionaris, la Sra. TERESA DÍAZ
PRATS, en data 17/03/08 amb RGE núm. 4618, i del Sr. VÍCTOR DE
FRUTOS BOSQUE, en data 24/04/08 amb RGE núm. 7095 de
compatibilitzar la seva feina a l’Ajuntament amb les següents
activitats:
1.- La Sra. TERESA DÍAZ PRATS, demana compatibilitzar la seva feina
com a Treballadora Social amb la realització de l’activitat privada de
col·laboració amb l’Editorial Santillana en la redacció de llibres de text
de formació professional.
2.- El Sr. VÍCTOR DE FRUTOS BOSQUE, demana compatibilitzar la
seva feina de Tècnic Auxiliar d’Informàtica amb la d’Analista de
Sistemes per l’empresa privada “Semiconductores y Sistemas, S.A”.
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari General i el Tècnic
d’Administració General en data 21 de novembre de 2006, en ocasió
al reconeixement de la compatibilitat de segones activitats de
diversos empleats municipals entre els quals hi havia el
reconeixement de la compatibilitat d’empleats que realitzaven
segones activitats privades, i que per tant, s’ajusta a la sol·licitud
objecte de la present.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER. Autoritzar a la Sra. TERESA DÍAZ PRATS i al Sr. VÍCTOR DE
FRUTOS BOSQUE la compatibilitat dels seus llocs de treball a
l’Ajuntament de Lloret de Mar amb la realització de les activitats
privades abans relacionades, 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.
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-

Que no es pertanyi a consells d’administració o òrgans rectors
d’empreses o entitats privades si l’activitat d’aquestes està
directament relacionada amb les que realitzi en la dependència,
servei o organisme en què presta els seus serveis en l’entitat
local.

-

Que no s’exerceixin càrrecs de cap ordre, en empreses o en
societats concesionàries, contractistes d’obres, serveis o
submnistraments, arrendaràries o administradors de monopolis o
amb participació o aval de l’entitat local, sigui quina sigui la
configuració jurídica d’aquelles.

-

Que no es tingui una participació superior al 10% del capital de
les empreses o societats a què es refereix la condició anterior.

-

Que no es percebi un complement específic
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.

per

factor

SEGON. D'aquest acord se’n donarà trasllat als interessats i a la
secció de Recursos Humans.
6.- DONAR NOM ALS C.A.P. DEL RIERAL i DE FENALS.
Per part de l’alcaldia es dóna lectura a la proposta i continua dient que el
que es pretèn és el reconeixement a la tasca portada a terme per als
doctors Benito i Cabañas a Lloret durant molts anys.
Sempre van tenir una dedicació absoluta als seus pacients, i això ha
significat que s’hagin guanyat l’apreci dels lloretencs. Van ser dos metges
de medicina general que, tal i com ja ha dit abans, es van dedicar totalment
al nostre poble.
En l’acte de l’altre dia el Dr. Benito es va emocionar, i així mateix la família
del Dr. Cabañas.
Intervé el Sr. Teixidor dient que creu que s’ha acertat proposar aquests dos
noms, i confia que per al CEIP i IES de Fenals es busquin també noms en
aquesta mateixa línia, és a dir, de persones vinculades a Lloret i
professionalment també relacionades amb el destí de les instal.lacions.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Garcia dient que estan d’acord en que els
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CAP’s de Fenals i del Rieral portin els noms d’aquestes dues personalitats
del món de la medecina, que no tan sols feien de metge, eren també la
persona que escolta quan més ho necessites, la persona que ajuda en els
moments difícils, la persona sempre disposada a donar un cop de mà als
seus pacients. Són tota una institució, metges de referència per a qualsevol
lloretenc o lloretenca.
Voldríem destacar la trajectòria d’un d’ells, el Dr. Benito, qui, abans de ser
metge, va lluitar a la Guerra Civil sota la bandera republicana, símbol de la
llibertat, com a Tinent de Caballeria de l’Exèrcit Republicà. Va lluitar en la
defensa de Madrid i al front de Guadalajara, va patir presó i va estar en
camps de concentració. És per a nosaltres un gran orgull que un dels CAP’s
porti el seu nom, així com també el del Dr. Cabañas.
A continuació, intervé el Sr. Ontañón dient que ells també consideren un
encert els noms. Ell personalment els recorda i estaven sempre a disposició,
tan de dia com de nit.
Són dos personatges històrics i avui es fa justícia amb ells.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Austrich dient que és bo de tant en tant
recordar el passat; sobre tot si és per saber d’on venim, dels signes
d’identitat dels lloretencs, de com erem i com era Lloret fa 60 anys més o
menys.
Ja quasi no recordem que Lloret salava: sa platja, es freu, es noi, sa
Boadella, etc. De com es nomenaven les famílies: Can Paiellades, Can
Caravana, Cal Milionari, Can Vitxac, Can Rovira de l’aigua, Cal Perdal, etc.
Que d’un troç de terra es deia un saió, per cert, no estaria demés que els
horts que fa poc es van atorgar les diguessin “Els saions de Can Ribalaigua”.
I és que de mica en mica tot això i moltes més coses del Lloret d’abans es
van perdent, per això és important que fem un esforç i que en quedi
constància per les noves generacions.
El Lloret d’uns tres mil habitants vivia de la pesca, de la pagesia i de les
dues fàbriques de punt: Can Sairol al Carrer del Carme, i Can Marcel Gallart
al Carrer Sant Pere. La repressió de la postguerra de molts oportunistes per
la situació i que així es van fer rics, del contraband, etc.
Del tema sanitari que avui ens ocupa és bo també recordar com era la
sanitat al Lloret d’aquells moments de la postguerra, amb la seva
precarietat de mitjans sanitaris, de medicaments i que els metges havien de
fer servir amb molts casos la seva intuició i, sobretot, moltes paraules
d’ànim als malalts.
Hi havien:

21

-

Dues farmàcies: la Farmàcia Fors i la Farmàcia Martínez
El Dr. Cabañas i el Dr. Benito, que varen substituir al Dr. Agustí
Blanch (un metge que curava molt de forma natural, amb nissos) i al
Dr. Bogoña.
L’Hospital de Lloret (urgències) amb les germanes de Sant Josep
El Sanatori amb el Dr. Bernat
L’Asil Nicolau Font
La llevadora, Doña Flora, totes les parteres passaven per les seves
mans i per tant tothom neixia a Lloret i de forma natural.
I unes altres persones que també curaven: la Mília Jardinera, que
amb les seves manaces et posava a lloc qualsevol discolació amb
unguents i pomades; i en Joan Baltrons de “Cal Manco” que curava
els espatllats i altres coses.

Del Dr. Cabañas dir que era molt servicial: era molt xistós, sempre et deia
alguna ximpleria per fer-te riure, per animar-te amb paraules com: “au va,
que tens salut per vendre”. Tots recordem la seva passió pel mar, cada dia
baixava a mig mati, nadava fins la boia i cap a casa, tot dient, això és vida.
El Dr. Benito era diferent, més seriós a la feina però també amb molts bons
acudits. Molts anys vinculat al CH Lloret en diverses tasques dins el club
com inspector de sanitat i metge forense. A l’Hospital de Lloret present a
totes les urgències que es produien, algunes per cert poc agradables i ell els
va tractar sempre amb professionalitat.
Cal esmentar que el que farem avui és una continuació de la Dona Marinera
que l’Ajuntament els hi atorgà i de l’Homenatge que l’Apac i l’Ajuntament
l’any 1996, amb la corresponent signatura al Llibre d’Honors de
l’Ajuntament.
Per tant, el Dr. Cabañas i el Dr. Benito són un gra de sorra important de la
sanitat de Lloret d’aquells temps i és just que ens recordem plasmant la
seva dedicació, amb els CAP’s del Rieral i de Fenals, però potser també
seria bo que el tercer CAP es digués Dr. Agustí Blanch, el Socionanitari
Germanes de Sant Josep i que en el futur algun altre centre, Dr. Manel
Bernat.
De ben segur que em deixo quelcom a dir i d’altres professionals.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde agraint les aportacions al currículum
d’aquestes dues persones que ha fet el Sr. Austrich. Donat que s’ha
nomenat els Doctors Blanch i Bernat, vol recordar que ja es va donar el seu
nom a dos carrers.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia
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20 d’octubre de 2005, va aprovar la cessió gratuïta en propietat al
Servei Català de la Salut, d’una finca de propietat municipal de
superfície 1.115,80 m2. al sector del Rieral, per destinar-la a la
construcció d’un Centre d'Atenció Primària, que actualment es troba
en construcció.
Vist que, igualment, està prevista la propera construcció per part del
Servei Català de la Salut, d’un Centre d’Atenció Primària a Fenals,
que actualment funciona mitjançant mòduls temporals al carrer
Cienfuegos n. 10.
Vist que cal posar nom a aquestes dues instal.lacions, s’ha cregut
convenient donar-los el nom de dos metges il.lustres d’aquest
municipi, com són el Sr. Francisco Benito Inaraja i el Sr. Agustí
Cabañas Llobet.
-

Francisco Benito i Inaraja. Nascut el dia 14 de febrer de
l’any 1917 a Port Bou (Alt Empordà). Es va donar de baixa del
servei el dia 28 de maig de 1983, després d’haver
desenvolupat la seva tasca com a metge a Lloret durant la
major part de la seva vida.

-

Agustí Cabañas i Llobet. Nascut el dia 11 de desembre de
l’any 1911 a Lloret de Mar. Va morir a Lloret a mitjans dels
anys noranta, després d’una intensa vida com a metge a Lloret
de Mar.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar les següents denominacions als CAP del Rieral i de
Fenals:
-

CAP del Rieral: Francisco Benito i Inaraja
CAP de Fenals: Agustí Cabañas i Llobet

SEGON.- Notificar aquest acord al Servei Català de la Salut de la
Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin procedents.
7.- MODIFICACIÓ ARTICLE NÚM. 5 REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR
DEL MERCAT MUNICIPAL SETMANAL DE LLORET DE MAR
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Passarell el qual
dóna lectura íntegra de la proposta.
Intervé el Sr. Coloma dient que ells esperaven ja aquesta modificació en el
Ple passat, però almenys ja ha arribat avui finalment.
Es important que s’unifiquin criteris, i això és el que es fa.
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Ha de dir que s’ha de denunciar als quatre de sempre que no compleixen la
normativa i, per tant, demana que l’Ajuntament faci el que sigui necessari
perquè tothom compleixi, fins i tot, si és necessari, fent tancar.
Es una falta de respecte a l’Ajuntament i també a la resta de comerciants
que compleixen la llei. Per tant, sol.licita que s’estudiï el tema de la forma
més aprofundida que es pugui, i s’aconsegueixi que tothom compleixi la llei.
Votaran a favor.
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que ja estan d’acord i que també
demanen que es faci complir per tothom, perquè no hagi greuges
comparatius.
Intervé el Sr. Llasera dient que és sol un el que no compleix, que ja està
denunciat i que es farà tot el que calgui perquè també compleixi.
Contesta el Sr. Passarell donant les gràcies per al recolzament dels diferents
grups polítics.
De nou, intervé el Sr. Coloma dient que ja sap que s’està actuant, però
demana un pas més, i és que hem de tenir la força legal per poder fer
tancar el que incompleixi la llei. Hem de ser molt seriosos en aquest tema i
hem d’aconseguir que l’Ajuntament sigui respectat.
Intervé el Sr. Alcalde preguntant al Sr. Coloma que perquè en altres indrets
no es compleix aquesta llei, ja que es fan mercats o fires i en base a això en
l’àmbit d’aquests mercats o fires tothom pot obrir. Ell creu que nosaltres no
hauríem de fer-ho, però es fa.
El Sr. Coloma contesta que el Sr. Alcalde ja sap la resposta.
Torna a intervenir el Sr. Alcalde dient que, evidentment, ell ho sap però
pensa que la gent que ens escolta ha de saber-ho, i hi ha bastants
municipis que aprofiten aquest buit legal per no tancar en aquests dies.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès que l’article 5 del Reglament de Règim Interior del Mercat
Municipal Setmanal de Lloret de Mar preveu el següent:
“El mercat ambulant de Lloret tindrà lloc, a menys que la
legislació vigent en un moment determinat disposi el contrari,
tots els dimarts de l’any a excepció que coincideixi amb el dia
24 de juliol (Santa Cristina) i/o el 18 de novembre (Sant
Romà), festes
locals. En cap cas es canviarà el dia de
celebració del mercat.
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Les parades de venda s’instal·laran des de les 6.30 a les 9.00
hores i es retiraran des de les 13.30, hora en què finalitzarà la
venda, a les 15.30 hores. Serà excepció el període comprès
entre l'1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos, en
què les parades hauran d’estar instal·lades, com a màxim, a
les 8.30 hores.
Fora d’aquests horaris no es permetrà la instal·lació, la retirada
de parades ni tampoc la circulació de vehicles.
L'assentador/a del mercat prendrà nota en cada mercat dels
llocs de venda que no han estat ocupats i n’informarà al
regidor/a delegat/da.“
Atès que alguns anys el dia de celebració del mercat setmanal
(dimarts) pot coincidir amb dia d’obligat tancament per als
establiments comercials, en compliment de la Llei 8/2004, de 23 de
desembre, d’horaris comercials, que són els dies 1 de gener, 1 de
maig, 11 de setembre i 25 de desembre.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’unificar i seguir un criteri
comercial homogeni i comú a les diferents formes de venda, tant
fixes com ambulants, existents al municipi de Lloret de Mar.
Atès allò establert en l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, així com a l’article 66 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació al procediment
d’aprovació i modificació de les ordenances municipals.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’article 5 del Reglament de Règim
Interior del Mercat Municipal Setmanal de Lloret de Mar, de manera
que la seva redacció sigui la que segueix:
“El mercat ambulant de Lloret de Mar se celebrarà, sens
perjudici de qualsevol modificació legislativa posterior que
contravingui allò establert en el present reglament, tots els
dimarts de l’any, a menys que coincideixi amb els dies 24 de
juliol i 18 de novembre (ambdós dies de festa local), així com
amb els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de
desembre, els quals, d’acord amb els articles 1.1 e) i 2.3 de la
Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials, són dies
d’obligat tancament per els establiments comercials. En cap cas
es canviarà el dia de celebració del mercat.
Les parades de venda s’instal·laran des de les 6.30 a les 9.00
hores i es retiraran des de les 13.30, hora en què finalitzarà la

25

venda, a les 15.30 hores. Serà excepció el període comprès
entre l'1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos, en
què les parades hauran d’estar instal·lades, com a màxim, a
les 8.30 hores.
Fora d’aquests horaris no es permetrà la instal·lació, la retirada
de parades ni tampoc la circulació de vehicles.
L'assentador/a del mercat prendrà nota en cada mercat dels
llocs de venda que no han estat ocupats i n’informarà al
regidor/a delegat/da.“
SEGON.- Publicar un anunci d’aquestes modificacions al Butlletí Oficial
de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i posar a informació pública l’expedient per un termini de
trenta dies, a partir de la seva publicació, a efectes d’audiència als
interessats, i perquè puguin presentar les reclamacions i
suggeriments que considerin adients.
TERCER.- En cas de no haver cap reclamació o suggeriment, l’acord
inicial esdevindrà definitiu, i si es presenta, es resoldran i tornarà
l’expedient al Ple per a la seva aprovació definitiva.
QUART.- Una vegada aprovada definitivament, es farà la publicació
íntegre de les modificacions al Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
8.- MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS
MUNICIPALS, A PETICIÓ DE LA PLATAFORMA PER LA PAU LLORET,
DE SUPORT A LA CAMPANYA “STOP A LES BOMBES DE DISPERSIÓ”.
Per part de l’Alcaldia es dóna lectura íntegre a la moció. Continua dient que
tots els grups la recolzen i que la moció és obra de la Plataforma per la Pau.
Considera que el contingut d’aquesta és molt important així com la feina
que ha desenvolupat la Plataforma per la Pau de Lloret.
Es tracta d’un tema tràgic del que s’ha d’informar perquè tothom prengui
consciència, així com també els governs assumeixin les seves
responsabilitats. A vegades estem instal·lats en una cultura hipòcrita i
considera que és molt important la tasca d’aquestes persones o
associacions que donen a conèixer fets com aquests, de les bombes de
dispersió.
Intervé el Sr. Coloma agraint primerament que se’ls hagi donat la
possibilitat de presentar aquesta moció, ja que d’aquesta forma almenys
durant 5 minuts es parlarà d’aquest tema tan important que passa
desapercebut en el dia a dia.
Es important perquè aquest tema afecta sobretot a les societats civils
d’aquells països que estan en guerra o en aquells en que les grans potències
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porten la guerra, com és el cas de l’Irak, un dels llocs on es van utilitzar
aquestes armes.
Per això avui els sobte, de forma positiva, que el grup del PP s’afegeixi a la
moció, quan normalment s’absté quan es presenten temes d’àmbit no
municipal, i perquè va ser el partit que, estan en el govern, es va aliar
contra l’Irak i va enviar aquestes bombes fetes a Espanya.
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que evidentment està d’acord en
adherir-nos i agrair el treball de la Plataforma, doncs aconsegueix que la
gent prengui consciència i es sensibilitzi de temes com aquest, perquè no
caiguin a l’oblit.
Dóna tot el seu suport a la moció.
Seguidament intervé el Sr. Garcia dient que en primer lloc volen felicitar
públicament a les persones que integren la “Plataforma per la pau” de Lloret
de Mar, pel seu coratge i constància en la lluita contra les guerres i el dolor i
la injustícia que provoquen i que, generalment, pateixen amb més mesura
la població civil més desvalguda. Ja als anys noranta, les associacions com
la Plataforma per la Pau van aconseguir un tractat que prohibia l’ús, la
fabricació i emmagatzematge de les mines anti-persona. Ara tenim un nou
repte: aconseguir el mateix amb les “Bombes de dispersió”.
A continuació, dóna lectura a un article en relació a la Conferència de
Wellington:
“Després d’una setmana d’intenses negociacions, les veus de ls
víctimes i dels estats més compromesos van prevaldre en la cimera
de Wellington (18-22 de febrer del 2008) on es va aprovar un
esborrany del Tractat de prohibició de les bombes de dispersió que es
negociarà formalment a Dublín,el proper mes de maig.
Les organitzacions de la CMC Barcelona (Fundació per la Pau, Justícia
i Pau,Moviment per la Pau i el Comité Català d’Ajuda al Refugiat) i
Greenpeace es mostren molt satisfetes perquè el text de l’esborrany
no es va rebaixar durant la conferència i valoren com un gran èxit el
fet que 82 països signessin el text.
En total, més de 500 representants de 122 Governs, així com
organitzacions de la societat civil i supervivents de les bombes de
dispersió procedents de 38 països van participar en la que va ser la
penúltima trobada del Procés d’ Oslo.
Després d’intenses discussions hi va haver un ampli acord sobre els
articles que es refereixen a l’assistència a les víctimes, la neteja d’
àrees contaminades per submunicions sense detonar i la destrucció
dels arsenals.
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Les qüestions més polèmiques són les possibles excepcions que
demanen alguns països per a alguns tipus de bombes de dispersió
(amb determinades característiques tècniques); els períodes de
transició durant els quals, tot i que hagin sigut prohibides,encara
podrien utilitzar-se; l’ ús de bombes de dispersió en operacions
militars realitzades amb països que no hagin signat el tractat. Una
altre qüestió controvertida és la responsabilitat dels països que hagin
utilitzat bombes de dispersió en el passat d’ajudar a la neteja i
retirada de les submunicions.
Per la campanya “Stop bombes de dispersió” aquestes armes ja no
tenen sentit. Es tracta d’una arma pròpia de la Guerra Freda,
dissenyada per utilitzar-se contra columnes blindades del Pacte de
Varsòvia a les gran planes centreeuropees. Però quan s’usen als
camps d’oliveres del sud de Líban i en els saturats suburbis de
Bàssora, de forma inevitable maten civils i, a més, no suposen un
avantatge militar.
El paper del Govern espanyol
La CMC Barcelona i Greenpeace feliciten el Govern espanyol per
haver signat la Declaració de Wellington. Aquest és un pas positiu
que està en consonància amb el compromís de donar suport a les
iniciatives dirigides a la prohibició de les bombes de dispersió
expressat en la Llei de Comerç d’Armes, aprovada el passat mes de
desembre.
No obstant, la insistència de la delegació espanyola en la necessitat
de consens i de que es tinguin en compte les preocupacions d’alguns
països en relació a les excepcions són un motiu de preocupació ja que
representa un retrocés respecte a la seva postura en la conferència
de Viena (desembre de 2007). Des de la campanya es demana al
Govern espanyol que doni suport a un Tractat que no contingui
excepcions i que doni prioritat a les conseqüències humanitàries de
les bombes de dispersió”.
Vol fer una ressenya en relació a les principals entitats de crèdit que
inverteixen en armament.
Així, el gener 2005 el BBVA va formar part d’una agrupació internacional de
30 bancs per un préstec a 5 anys de 1500 milions de dòlars a Thales, un
altre important productor de míssils i bombes de dispersió.
El març del 2005 el BBVA participa amb 25 milions de dòlars en un altre
crèdit a RAYTHEON, 120 milions d’euros a EADS-CASA
El setembre de 2007 es va concedir un crèdit de 300 milions d’euros liderat
BBVA, BANESTO i 18 entitats més, entre elles Caixa de Catalunya, al grup

28

MAXAM multinacional amb presència a 20 països i que agrupa 6 empreses
d’Espanya i opera a la fabricació d’armes sota la denominació comercial
d’Explosivos Alaveses S.A., un important fabricant de Bombes de dispersió.
El BBVA també ha concedit un crèdit de gairebé 8 milions d’euros a
l’Ajuntament de Lloret de Mar (confia que amb fins pacífics). I anem ajudant
a fabricar més armes. I per acabar, recordar el que diuen els militars: “Les
armes, que per naturalesa maten i mutilen civils, després de que el conflicte
s’hagi acabat, no haurien d’existir en països civilitzats”.
El nombre de víctimes aproximades és de 100.000 persones, el 98% de les
víctimes són civils, i d’elles, un 27% nens.
A continuació pren la paraula el Sr. Ontañón dient al Sr. Coloma que ell no
ha posat cap bomba a l’Irak.
No és la primera vegada que es demana que es faci efectiu el que diu
aquesta moció. Fa un any i mig al Congrés dels Diputats una part de
l’oposició ho va demanar, i la resposta del govern, del que forma part el
partit del Sr. Coloma, fou que no es considerava adient fer-les desaparèixer
totalment, perquè formaven part de l’operativitat de les forces armades.
Ells donaran suport a aquesta moció i recorda que hi ha aprovats textos
legals que prohibeixen l’ús d’aquestes bombes. Per tant, considera positiu
recordar al govern l’existència d’aquestes lleis, com la Llei de desembre de
2007 (de la qual es dóna lectura a una part).
Seguidament, intervé el Sr. Elorza dient que ell no farà política d’aquest
tema. Evidentment agraeix les persones que formen part de la Plataforma la
seva tasca i des d’aquest moment els comunica la seva disposició per
col.laborar amb elles. Agraeix aquest treball desinteressat fet sense cap
tendència ideològica específica.
Intervé el Sr. Alcalde dient que creu que ens hem de centrar en el tema de
la moció. Respecte al que ha comentat el Sr. Garcia sobre el BBVA, vol dir
que els sorprèn, doncs fa poc ha llegit al diari Expansión que aquest banc és
un dels més ben considerats com a banca ètica.
Pren la paraula, novament, el Sr. Coloma dient que evidentment ja ha dit
que ells aprovaran la moció. Ell no inventa rés i no entrarà en la contesta.
Gràcies al treball de les persones de la Plataforma, tenim en compte temes
com aquest, que si no passarien desapercebudes. Es per això que la tasca
que fan és molt important i avui nosaltres posem un granet de sorra. No
s’hauria de minimitzar temes com aquest.
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De nou, intervé el Sr. Ontañón dient que ell respon de forma tranquil.la i
pacífica, i realment aquest tema d’aquest tipus de bombes és vergonyós.
Cita algunes dades.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Varem acabar la dècada dels noranta amb un Tractat que prohibia
l’ús, la fabricació i l’emmagatzematge de les mines antipersones. Ara
i avui, tenim un nou repte: aconseguir que la comunitat internacional
prengui consciència de l’enorme patiment i de la flagrant violació del
dret internacional humanitari que suposen les bombes de dispersió
(també conegudes pel seu terme en anglès com a bombes cluster).
Les bombes de dispersió són com uns contenidor que una vegada
llançats des de terra, mar o aire, s’obren i en la seva trajectòria
deixen caure diverses càrregues explosives. Aquestes quedaran
escampades per una àmplia zona, d’una extensió aproximada de fins
a quatre camps de futbol. Òbviament, aquestes bombes actuen de
forma indiscriminada, sense distingir entre civils i militars. De fet, el
98% de les víctimes causades per aquests explosius són civils. A més
a més, les càrregues que porten sovint (entre un 5% i un 30%) no
esclaten quan prenen contacte amb la superfície i romanen actives
durant anys, actuant de facto com a mines, amb el conseqüent
impacte sobre la vida de persones i comunitats.
Almenys 75 països tenen estocs de bombes dispersió. Uns 34 n’han
produït més de 210 tipus diferents i se n’han utilitzat en almenys 20
territoris. Aquestes submunicions s’han fet servir en els conflictes de
Kosovo, Afganistan i Iraq i més recentment al sud del Líban, l’estiu
del 2006. Al Líban, se’n van arribar a llançar quatre milions d’unitats.
I, d’aquestes, un any després, encara en queden centenars de milers
per a localitzar i desactivar.
A l’Estat espanyol se’n fabriquen i l’exèrcit espanyol compra, disposa i
emmagatzema aquest tipus d’armament, ja que considera que
aquestes bombes són necessàries per mantenir l’operativitat de les
Forces Armades. Així mateix, a l’Estat espanyol, diverses empreses
fabriquen diversos models de bombes dispersió, i en sabem d’una
que és importada dels EUA. Entre les indústries espanyoles que
fabriquen municions dispersió figuren Instalaza i Explosivos Alaveses
(Expal).
El greu impacte humanitari d’aquest tipus de bombes i la creixent
pressió de la societat civil va portar a diversos països, liderats per
Noruega, a obrir l’anomenat Procés d’Oslo. Així, a la capital noruega,
el passat mes de febrer 46 països van signar una declaració per la
qual es plantejava la necessitat d’un tractat internacional que prohibís
les municions de dispersió que causen danys inacceptables per a la
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societat civil. Després d’altres conferències, ja són gairebé un
centenar els estats que s’hi han implicat. S’espera que, a la tardor del
2008, s’aprovi definitivament un tractat efectiu i vinculant que
prohibeixi les bombes de dispersió.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Manifestar el suport a la campanya Stop Bombes de
Dispersió engegada per la Cluster Munitions Coalition (Comissió
Catalana d’Ajuda al Refugiat, Fundació per la Pau, Justícia i Pau i
Moviment per la Pau) i Greeenpeace.
SEGON.- Demanar al Govern espanyol, en tant que Estat signatari de
la Declaració d’Oslo, i en coherència amb el Dret Internacional
Humanitari, la prohibició de l’ús, la fabricació i l’emmagatzematge i
comercialització d’aquestes bombes.
9.- AGRUPACIÓ JUTJAT DE PAU DE LLORET DE MAR i TOSSA DE MAR.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Riera que dóna lectura
íntegra a la proposta.
Seguidament, intervé el Sr. Coloma dient que primer vostès convoquen fa
uns dies una roda de premsa i ara, avui, ens demanen debatre el tema.
Això s’hauria d’haver fet mitjançant Junta de Portaveus i no amb roda de
premsa. Ara tot està dat i beneït.
De totes maneres, la proposta no és
personal ni tampoc en els de material.

gens concreta, ni en els temes de

Hem de tenir en compte que el que es proposa pot significar la modificació
del servei que es dóna a la població de Lloret. I és per això que insisteix en
que el tema s’hauria d’haver tractat primer en Junta de Portaveus. Els han
fallat les formes.
Creu que l’oposició té el dret de poder aportar la seva opinió, i és per això
que estan les Juntes de Portaveus.
Sembla que de tot això el Jutjat de Lloret o bé es quedarà com està o, fins i
tot, tingui més feina. Ja està bé ajudar als altres, però no que això sigui en
perjudici de Lloret.
Insisteix que la proposta no és prou concreta, no està suficientment
especificada i dóna la sensació que el servei de Lloret no es millora. Per tot
això s’abstindran.
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Pren la paraula, a continuació, el Sr. Teixidor dient que com ja s’ha dit, han
fallat en les formes. No han actuat de forma correcta i, per tant, lamenta i
es queixen d’aquesta forma d’actuar, d’aquesta falta de respecte a tots els
grups.
També creu que la proposta s’hauria d’especificar molt més i deixar clar si
beneficia o no a Lloret.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que estan d’acord en el fons, però
no en la forma, per la manca d’informació a l’oposició sobre el procés
d’aquesta agrupació.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que aquest és un tema
important i que es deu a què la justícia és deficitària en recursos, tant de
personal com de material. Així ho reconeixia el propi President de
l’Audiència de Girona, Sr. Lacaba.
Ells anuncien que estan a favor perquè és una proposta solidària.
També creu que estem en una situació atípica, doncs creu que Lloret
necessita més que un Jutjat de Pau, necessita jutjats de primera instància i
instrucció.
Ja sap que per això es necessita modificar la Llei de demarcació i planta
judicial, que és una llei orgànica. Però també sap que aquesta llei s’ha de
revisar periòdicament i que no s’ha fet.
Per tant, entén que seria bo sol.licitar entre tots, mitjançant una moció que
es podria presentar en el proper Ple o al menys com més aviat possible,
demanant jutjats de primera instància i d’instrucció per a Lloret.
A continuació, intervé el Sr. Elorza dient que primerament, en aquest punt,
m’agradaria manifestar la nostra protesta i disconformitat per la forma en
que s’ha portar aquest tema per part de l’Alcaldia. Creiem que no és de
rebut que els regidors de l’oposició tinguin coneixement de la voluntat
d’aquest equip de govern de permetre l’agrupació dels jutjats de pau de
Lloret de Mar i de Tossa de Mar, sigui per roda de premsa. Més encara,
quan en un Ple anterior s’ha manifestat l’interès per aquest tema.
Les Juntes de Portaveus estan precisament per això. L’Ajuntament no
només són els membres de l’equip de govern, sinó que són tots els regidors
electes, que representen a la població.
Les accions unilaterals no són una bona forma de seguir un joc democràtic.
Ja entenem que tenen majoria absoluta, però les formes i el respecte cap a
tots els membres d`aquest plenari s’han de cuidar i mantenir. Esperem que
no es torni a repetir un episodi com aquest, pel bon funcionament del
Consistori i del seu Plenari.
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Estem d’acord que s’ha de treballar solidària i conjuntament amb els
municipis veïns per millorar les nostres viles i els seus serveis. Nosaltres
creiem fermament amb les actuacions de col.laboració amb els nostres
veïns, buscant fites conjuntes que facin crèixer sosteniblement les nostres
poblacions i ho faci millorant la qualitat de vida dels nostres ciutadans.
Els problemes que pateix Tossa de Mar en referència al funcionament del
seu Jutjat de Pau són importants. El funcionament és deficitari (quasi nul)
per una manca total d’inversió en personal, mitjans i infraestructures. Lloret
de Mar, tot i estar molt millor, tampoc és la perfecció, ja que també hi ha
alguna deficiència provocada, principalment, per la manca de recursos.
Aquesta manca, vé provocada perquè som poblacions que se’ns
comptabilitza la població censada a l’hora de determinar les inversions i les
destinacions de recursos, però no es contempla la població flotant que
tenim, en tant que poblacions turístiques, que a més té una gran quantitat
d’habitatges de 2a. residència. Les nostres necessitats estan molt per sobre
del que contemplen des de l’administració de justícia, ja que són molt
superiors a les d’altres llocs de poblacions similars.
Ara se’ns diu que per minimitzar els problemes del jutjat de pau de Tossa
de Mar, s’agrupi el d’aquest municipi amb el nostre. I es condiciona amb
certes inversions i destinació de recursos, però de manera completament
indeterminada.
La meva pregunta és: Quin són aquests recursos o mitjans personals,
materials, tecnològics i econòmics que hem de rebre com a condicionant per
acordar l’agrupació dels 2 jutjats de pau?. Estan assegurats aquests
recursos?. El servei millorarà a la població de Lloret de Mar?.
Contesta el Sr. Alcalde que primerament demana disculpes per les formes.
Entén la interpretació que han fet els grups de l’oposició i espera que no
torni a passar.
De totes maneres, vol explicar que en part el que ha passat és a causa que
el President de l’Audiència de Girona, Sr. Lacaba, va haver de canviar la
data prevista de la seva visita.
Era important que vingués el Sr. Lacaba, i així ho va fer, signant el Llibre
d’Honor i tenint una reunió en la que ens va explicar la seva proposta com a
President de l’Audiència. Va deixar clar que havia deficiències generalitzades
a les dues poblacions.
Va venir finalment el dilluns i això va fer que haguéssim de modificar
nosaltres la proposta, a fi d’aconseguir que Lloret no sortis perjudicat en
cap cas. També li van manifestar que al nostre parer, nosaltres aportavem
més diners que els que corresponien.
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Seguidament, dóna lectura a la part de la proposta que es va afegir, una
vegada es va tenir la reunió amb el Sr. Lacaba, i que ja consta a la proposta
que es passa a aprovació.
Tant a la roda de premsa com a les converses amb nosaltres, el Sr. Lacaba
es va comprometre a posar el personal i el material necessari. Així va parlar
de 2 o 3 persones, d’equip informàtic i d’un vehicle.
El Sr. Lacaba ja havia parlat d’aquest tema amb la Consellera Tura.
Està clar que Lloret, en cap cas, ha de sortir perdent, però pensa que hem
de ser receptius a les propostes del President de l’Audiència Provincial, que
té a més el suport de la Conselleria. Jo també havia parlat d’aquest tema, fa
un temps, amb la Consellera Tura.
El propi Sr. Lacaba va estar d’acord en què era una proposta innovadora i
atípica, però que era la única manera de solucionar un problema de la
ciutadania.
Ells també estan d’acord en demanar Jutjats de primera instància i
instrucció per a Lloret, i per tant coincidènxen en la proposta feta pel Sr.
Ontañón d’una moció en relació a aquest tema.
Aquest és un tema que, per la seva part, li ha fet saber a la Conselleria i al
President de l’Audiència.
Aconseguir això seria important perquè la nostra policia local passa moltes
hores als Jutjats de Blanes. A més, perquè el gruix principal dels temes
d’aquests jutjats els genera Lloret. No es pot obviar la important població
flotant que tenim.
Per tant, entén que aquesta és una proposta que haurien de portar als
nostres respectius grups polítics i tenir voluntat política de tirar-ho
endavant.
Hem assumit el lideratge de la Selva Marítima en molts de temes, i també
ho hauríem de fer aquí. Hem canviat molt en els últims anys i hem de tenir
esforços diferenciats.
Finalitza dient que confia que Justícia posi els mitjans tan personals com
materials adients perquè es pugui fer efectiva la proposta.
Torna a intervenir el Sr. Coloma agraint les disculpes, en primer lloc, i
confiant –com ha dit el Sr. Alcalde- que això no torni a passar.
Hem passat de parlar del Jutjat de pau a Jutjats de Primera Instància, i
pensa que el primer que hem de fer és garantir que els serveis que rebem
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ara com a mínim continuin igual i es puguin millorar. Tots sabem de la
complexitat de Lloret i de les necessitats que tenim en molts temes.
Torna a sol.licitar que es facin les Juntes de Portaveus que siguin
necessàries perquè tots els grups polítics estem degudament informats i
puguin aportar les seves opinions als diferents temes.
Queda clar, doncs, que primerament hem de defensar que el servei de
Lloret no sols no es deteriori sinó que es millori, i per tant hem de lligar-ho
bé entre tots.
Pren la paraula, novament, el Sr. Teixidor dient que accepten les disculpes i
les explicacions, i si bé pot haver problemes d’agendes, a vegades és
suficient amb una trucada telefònica.
Això és el mínim que es pot fer si es vol que l’oposició sigui còmplice i
partícep en les seves propostes.
Confia que els mitjans que posi Justícia, tan personals com materials, siguin
els adients perquè puguem estar d’acord en la proposta i així poder seguir
liderant no ja la Selva Marítima sinó tota la Selva.
De nou, intervé el Sr. Elorza agraint i acceptant, primer de tot, les
disculpes, i demana –com els seus companys- que s’utilitzi més la Junta de
Portaveus.
Respecte al tema de la proposta de l’agrupació del Jutjat de Pau, aquesta és
una urgència que té el President de l’Audiència Provincial arrel de les
nombroses queixes que té dels propis jutjats i dels advocats, que el Jutjat
de Tossa no funciona.
Per tant, és una iniciativa del Sr. Lacaba (per cert, va ser professor meu), i
pensa que nosaltres hem d’assumir sempre que sigui possible.
Nosaltres sortim involucrats però no es concreta res de com quedarà la
situació. Però el que queda clar és que nosaltres no tenim la urgència. Per
tant, creu que primer hem de tenir el compromís ferm dels mitjans
personals i materials i solament després prendre l’acord. Si no, creu que no
és una actuació responsable i per tant ells decidiran en el moment que es
concretin aquests mitjans.
Pel que fa al tema de demanar jutjats de primera instància i instrucció a
Lloret, creu que aquest no és el foro, i no es pot parlar d’aixo alegrement. A
més, tampoc fariem rés en què s’en poses 1, sinó que necessitariem 2 o 3.
Però és un tema que s’hauria de discutir molt.
També ell, com advocat i com ciutadà, ha petit el fet d’haver de passar
moltes hores al jutjat, però el problema no és que estiguin a Blanes, sinó
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per la falta de mitjans materials i sobretot de personal. I això és sobre el
que s’hauria d’actuar, que els mitjans siguin els que calguin.
Per tant, pensa que el que es fa avui és un pas negatiu que no toca encara i
que s’hauria de parlar quan sapiguessin de quins mitjans s’estan parlant.
Respon el Sr. Alcalde que respecta els coneixement que sobre el tema té el
Sr. Elorza per la seva professió, però es recomana a tots que llegeixin de
nou els articles 3 i 4 del Decret 75/1997, i creu que amb això queda clar la
nostra posició (en dóna lectura).
Pel que fa als temes de jutjat d’instrucció i de primera instància, segueix
pensant que Lloret els necessita i si s’ha de demanar un o més, és una cosa
que ja es demanaria, si fos així.
Sense més deliberació, i per 15 vots favorables dels regidors de CIU, PP,
GRILL i ICV-EUIA, i 6 abstencions dels regidors de PSC-PM i ERC, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
Vist l’escrit del President de l’Audiència Provincial de Girona, Sr.
Fernando Lacaba Sanchez, del proppassat mes de març, sol.licitant
que es porti a terme l’agrupació de secretaries dels Jutjats de Pau de
Lloret de Mar i de Tossa de Mar, per solucionar els problemes que
actualment té aquest últim municipi.
Vist l’acord pres, per unanimitat, per part de l’Ajuntament de Tossa
de Mar donant el seu vist-i-plau a l’agrupació dels Jutjats de Pau.
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar està d’acord en facilitar la
citada agrupació, en benefici tant dels ciutadans de Lloret de Mar com
de Tossa de Mar, per la qual cosa s’ha de garantir l’ampliació de
l’actual Jutjat de Pau de Lloret de Mar, tant amb mitjans personals,
com materials, tecnològics i econòmics, així com la continuació de la
prestació de tots els actuals serveis, en la forma que es fan fins ara
(incloses les tasques relatives al registre civil), que continuaran
essent realitzades per funcionaris de l’Administració de Justícia.
Atès, el que determina el Decret 75/1997, de 18 de març, que regula
el procediment de creació i modificació de les agrupacions de
secretaries de jutjats de Pau a Catalunya.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Donar el vist-i-plau a l’agrupació del Jutjat de Pau de Lloret
de Mar i Tossa de Mar, sempre que les tasques relatives al Registre
Civil de Lloret es continuïn fent per funcionaris de l’Administració de
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Justícia, com fins ara, i s’ampliïn els mitjans personals, materials,
tecnològics i econòmics assignats.
SEGON.- Comunicar el present acord al President de l’Audiència
Provincial de Girona, al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, i a l’Ajuntament de Tossa de Mar.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de
qualsevol document que sigui escaient per al compliment d’aquest
acord.
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 març: núm. 224 de data 03/03/08 fins al núm. 310 de
data 31/03/08.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de març: núm. 208 de data 03/03/08 fins al núm. 380 de
data 31/03/08.

• PRECS.
• PREGUNTES.
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el
següent prec:
En el Ple del passat 17 de març de 2008, varem demanar a l’equip de
govern que es retiressin els cotxes que es trobaven abandonats des
de feia molt temps (les plantes que es troba al voltant dels cotxes
són la prova) al pàrquing de terra de darrera el CAP.
La regidora de la Torre, va dir que ja s’havia començat la retirada
aquell mateix dia, fins i tot abans que nosaltres entréssim el prec per
registre.
Entenem o que ens enganyava, o que la enganyaven i per això ens va
enganyar, o que no va entendre la ubicació del pàrquing en qüestió.
Per això, i després de quasi 2 mesos de retard, preguem s’iniciï la
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retirada de diversos cotxes que es troben abandonats al pàrquing de
terra que es troba darrera del CAP, al costat de Can Zaragoza i que
s’accedeix a través del carrer Puig de Castellet.
Contesta la Sra. de la Torre que no ha enganyat a ningú. Del pàrquing de
darrera del CAP es van retirar 4 vehicles, tal com va dir en el Ple anterior.
En aquest tema se segueix el criteri que marca la policia local, i s’han retirar
més cotxes. Això si, per fer-ho primer s’han de seguir els tràmits
necessaris.
En el que portem d’any s’han retirat 180 vehicles i l’any passat se’n van
retirar 424.
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta la
següent pregunta:
Al Butlletí del passat mes de Febrer, Aixa com a la resta de medis de
difusió, l’equip de govern va tenir cura de fer propaganda del
repartiment dels Horts Urbans.
Fent un seguiment de la demanda, ara mateix hi ha 9 hortets o
saions lliures, dels quals 3 no tenen cap intenció de repartir-los.
Donat que hi ha gent a l’espera d’aquest repartiment:
El Partit dels Socialistes de Catalunya pregunta:
De quina forma es pensa lliurar l’ús d’aquests que vostès anomenen
horts urbans?
I tenim en compte que el període de sembrat acaba ben aviat, quan
pensen fer aquest lliurament?
Contesta el Sr. Tibau dient que en aquests moments hi ha 9 horts lliures.
Dos es reserven per realitzar activitats educatives, i els 7 restants
s’adjudicaran a la Junta de Govern del divendres d’aquesta mateixa
setmana.
Encara hi ha una llista d’espera persones que en demanen, d’unes 40.
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta la
següent pregunta:
Al passat Ple de la Corporació del 30 d’octubre del 2007 va haver una
modificació de crèdit donant la baixa a la partida de 271.251,83€ per
la reforma de la teulada del Pavelló Municipal d’Esports, Pavelló Vell.
La utilització d’aquest pavelló, com és de coneixement públic, es molt
alta, i la part elevada, al final de les escales que pugen a les tribunes,
també es utilitzada per a fer entrenaments de mainada.
El passat mes d’abril, a Lloret varem tenir la sort, i parlem de sort per
la sequera que estem patint, de que es varen encadenar 3 dies de
pluja, i varem poder observar que la teulada d’aquest Pavelló esta
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deteriorat d’alguna forma important, ja que l’aigua corria com si
d’una cascada d’aigua es tractés, obligant als monitors esportius a
cessar la seva activitat, i així deixant aquesta instal·lació esportiva de
donar servei pels nostres veïns.
El Partit dels Socialistes de Lloret de Mar pregunta:
Quines accions té previstes aquest equip de govern per donar solució
a aquest problema, donat que la partida ja va ser donada de baixa i
no tenen cap previsió d’actuació sobre el tema?
Contesta el Sr. Tibau que mai ha hagut aigua a la pista, i això ho sap molt
bé perquè ell va cada dia al vespre al pavelló. El que va passar és que un
dia una pilota va taponar una canonada, i això va fer que hagués aigua en
una part de la pista superior però només una sola tarda.
Estem treballant en relació a la teulada d’aquest pavelló, i trimestralment es
fa una repassada. Confia que al final d’any poder tenir aprovat un projecte
bàsic i així poder arranjar-ho el proper any.
Per tant, estem sobre el tema i actuant en conseqüència.
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta la
següent pregunta:
El passat dia 30 d’abril un ciutadà de Lloret de Mar va entrar, com
cada dia, el seu cotxe a l’aparcament municipal de la Ctra. De Tossa,
davant dels Hotels Hawai i Eugènia.
Un cop a l’alçada de la màquina automàtica expenedora de tiquets va
treure el tiquet que ara obra al nostre poder.
Quan la barrera va estar oberta i en disposició d’entrar el cotxe es
veu aturat pel treballador del pàrquing qui li diu que està complet, tot
i quedant una cinquantena de places lliures.
Sota la pregunta de per què no podia aparcar, la resposta va ser que
les places estaven reservades però no va dir a qui, i sobre la
pregunta següent de si no arribaven els cotxes que què passava, el
treballador va indicar que era possible que no arribessin, però que
tenia que reservar-les.
Donat aquests fets, el Partit dels Socialistes de Catalunya de Lloret de
Mar pregunta:
Des de quan es reserven les places dels pàrquings lliures als
aparcaments municipals?
Sobre quines persones es té tracte de favor a l’hora de poder fer ús
d’aquest pàrquing?
Contesta el Sr. Passarell que posats en contacte amb l’encarregat dels
aparcaments municipals, els ha informat que l’aparcament situat entre els
hotels Eugènia i Hawai, el passat dia 30 d’abril tenia reservades a persones
que prèviament havien contractat i pagar abonaments de places
d’aparcament a autobusos i vehicles.
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També els comunico que segons m’han informat, aquell dia havia un rètol
que de forma visible hi deia “complert”. De totes formes, en el futur
posarem un rètol més visible per no causar molèsties als ciutadans.
Respecte ala primera pregunta, ha de dir que es reserven places
d’aparcament des que són públics (per tant fa molts anys) i es fa per
estricte ordre d’arribada.
Pel que fa a la segona pregunta, la resposta és cap.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
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