ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 08/09
Dia: 20 de juliol de 2009
Sessió: ordinària
Horari: de 20 a 23,10 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
Pren la paraula el Sr. Alcalde donant, primerament, en nom de tota la
corporació el condol a la ex-regidora Sra. Rosa M. Santamaria pel recent
traspàs de la seva mare.
També, vol felicitar al regidor Sr. Ivan Tibau, en nom de tots, donat que
recentment ha estat pare per primera vegada.

Finalment, i donat que avui es reincorpora al Ple com alcalde, també vol
donar les gràcies a tots els regidors delegats, i especialment al Sr. Codina,
per la tasca que han fet durant el temps que ha estat de baixa. Vol estendre
aquesta gratitud a tots els grups municipals perquè tots han sabut realitzat
la seva feina, que no és altre que l’atenció als nostres ciutadans, havent-se
desenvolupat l’activitat municipal amb tota normalitat. Gràcies a tothom.
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (15/06/2009).
Tot seguit, s'examina l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 15 de juny
d’enguany la qual, trobada conforme, és aprovada 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 juny: Assistència, delegada a la regidora Sra. Ester Olivé, al
lliurament de diplomes, als nens de les escoles, del concurs de dibuix
de educació viària.

•

19 de juny: Assistència al dinar ofert pel vicepresident de la
Generalitat, Hble. Sr. Josep Lluís Carod Rovira, a la trobada d’alcaldes
de municipis de les comarques Gironines.

•

19 de juny: Assistència, juntament amb el regidor Sr. Romà Codina,
a la reunió amb l’Hble. Sr. Joaquim Nadal, conseller de política
territorial i obres publiques.

•

20 de juny: Assistència, juntament amb altres regidors, dinar de
germanor de celebració de 30è aniversari del Xino-Xano, a Santa
Cristina.

•

20 de juny: Assistència, juntament amb la regidora Sra. Ester Olivé,
Sr. Romà Codina i Sr. Santiago Ontañon, als actes de celebració del
25è aniversari del CEIP Pompeu Fabra.

•

20 i 21 de juny: Assistència delegada a la regidora Sr. Ester Olivé,
juntament amb altres regidors, a les festes del Barri del Rieral.

•

20 i 21 de juny: Assistència, delegada al regidor Sr. Romà Codina, a
la Festa del Barri de Puigventós.

•

23 de juny: Assistència, juntament amb altres regidors i el Sr. Manel
Villalante, director general de Transport Terrestre, a la inauguració
del Bus Turístic dels Jardins.

•

25 de juny: Assistència delegada a la regidora M. Antònia Batlle, a la
inauguració de l’exposició dels Pintors de Lloret, a la sala de l’Antic
Sindicat.

•

26 de juny: Assistència, delegada als altres regidors,
nocturna del Museu del Mar.

•

28 de juny: Assistència al pregó i actes de la Festa Major de Tossa
de Mar.

•

2 de juliol: Participació en el programa Fil Directe, emès per TV
Girona.

•

4 de juliol: Assistència, juntament amb altres regidors, a la
inauguració de les obres del Port de Canyelles.

•

5 de juliol: Recepció de l’esportista grega Sra. Alexandra Panayotou.

•

5 de juliol: Assistència, juntament amb altres regidors, a la classe
oberta de “spinning”, que es va organitzar en motiu del actes del pas
Tour de France per Lloret de Mar.

•

5 de juliol: Assistència delegada al regidor Sr. Romà Codina, a la
Festa dels Nens Sahrauís, a l’Ermita de les Alegries.

•

6 de juliol: Assistència delegada a la regidora Sra. Laura Bertran, al
dinar ofert pel departament d’Acció Social i Ciutadania, a Girona.

•

7 de juliol: Assistència, juntament amb els altres membres, a la
reunió de Direcció Operativa de Lloret Turisme.

•

9 de juliol: Assistència, juntament amb altres regidors, al pas del
Tour de France per Lloret de Mar.

•

11 de juliol: Assistència delegada al regidor Sr. Ignasi Riera,
juntament amb altres regidors, a les festes del barri de Can Ballell.

•

11 de juliol: Assistència delegada a la regidora Sra. M. Antònia
Batlle, a la inauguració de la Fira del Dibuix i la Fotografia, al passeig
de Lloret de Mar.

•

13 de juliol: Assistència com a participant a la taula de debat del
programa Els Matins de TV3.

•

14 de juliol: Assistència a la Comissió de Govern del Consorci de la
Costa Brava, a Girona.

•

15 de juliol: Assistència, delegada al regidor Sr. Romà Codina, a la

a la visita

Delegació dels Serveis Territorials a Girona, amb el Sr. David
Mascort, per parlar del Pla Estratègic de Turisme Costa Brava Sud.
•

16 de juliol: Assistència delegada a la regidora Sra. Laura Bertran, a
la recepció oficial dels nens Saharauís a la Sala d’Actes municipal.

•

17 de juliol: Assistència a l’acte institucional del Consorci de la Costa
Brava, en motiu del Centenari de la Costa Brava, al museu del
salvament de Sant Feliu de Guíxols.

•

18 de juliol: Assistència delegada al regidor del barri, als actes
organitzats en motiu de la Festa de Mas Baell / Can Carbó.

•

20 de juliol: Lliurament, juntament amb els portaveus dels grups
municipals, del reconeixement pels 25 anys de dedicació i treball en
aquest ajuntament dels Srs. Carles Arbó i Rafael Garcia, habilitats
nacionals, sent Interventor i Secretari de l’Ajuntament de Lloret de
Mar.

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que en relació a aquest últim punt del
despatx de l’alcaldia, vol dir que abans d’entrar al Ple i davant dels
portaveus de tots els grups municipals, s’ha fet entrega als Srs. Garcia i
Arbó dels diplomes i obsequis corresponents a què tots dos han fet els 25
anys desenvolupant tasques municipals.
Si bé això es fa amb tots els funcionaris, ho han volgut remarcar donada la
significació dels seus càrrecs, i també perquè els dos han desenvolupat la
seva tasca municipal fonamentalment a Lloret de Mar, si bé abans havien
estat a Sant Feliu de Guíxols. Vol agrair, en nom de tots els grups, la seva
feina professional, tant en l’assessorament com en la gestió de les funcions
públiques que tenen encomanades. Ells ens donen el suport amb el seu
coneixement, als que ens apropem a la vida municipal sense aquests
coneixements, i que poc a poc anem adquirint però sense arribar al nivell
que ells tenen.
Aquesta tasca és reconeguda no sols a Lloret sinó arreu, doncs tothom sap
que l’Ajuntament de Lloret està ordenat i que funciona correctament.
Finalitza donant les gràcies al Sr. Secretari General i a l’Interventor de Fons
pels seus serveis a l’Ajuntament de Lloret de Mar.
3.- RETIMENT DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2008, QUE
INTEGRA EL PRESSUPOST DE LA PRÒPIA CORPORACIÓ, ORGANISME
AUTÒNOM “SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ DE LLORET” I
DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL LLORET FUTUR SA.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls, el qual dóna lectura
íntegra a la proposta, que consisteix en que una vegada informat el compte

general per la Comissió Especial de Comptes, i en no haver-se presentat
al.legacions en el termini d’informació pública, s’aprova el compte general
corresponent a l’exercici 2008 i se sotmet a la fiscalització externa de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Sense més deliberació i per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament adopta el
següent acord:
Atès que el Compte General ha estat informat per la Comissió
Especial de Comptes en sessió celebrada el dia 29 d’abril 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.92 de data 15/05/2009.
Atès el certificat lliurat pel Secretari d’aquest Ajuntament en el sentit
de 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 l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici de 2008, 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 amb el 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.
4.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ, A 30/06/2009.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que
tal i com disposa la base 17 d’execució del pressupost, s’ha de donar
compte de l’estat d’execució d’aquest a data 30/06/2009.
Hem de remarcar la forta baixada de l’impost de construcció, malgrat que ja
s’havia previst que aniria a la baixa. Ha de dir que, a l’igual que altres anys,
les dades sobretot en el tema d’ingressos no són significatives, perquè el
pagament a Lloret es fa el segon semestre.
Seguidament, dóna lectura a alguna de les xifres més importants, tot dient
que si algú vol tenir més dades estan explicades sobradament al dossier que
consta a l’expedient, i que està a disposició de tots els regidors.
Sense més deliberació, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del
següent acord:

Aquesta Alcaldia - Presidència, donant compliment amb el que
disposa la base 17ª d’execució del pressupost, relativa al control i
fiscalització pressupostaris i comptable, que en el punt 2.6 estableix
que per conducte de la Presidència es remetrà al Ple de la Corporació
els mesos de juliol i febrer, informació de l’execució del pressupostos
i moviment
de
tresoreria
per
operacions
pressupostàries
independents i auxiliars del pressupost, d’acord amb el que disposa
l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, Text
refós de la Llei d’Hisendes Locals, corresponent al primer semestre de
2009 que inclou:
Pressupost de la pròpia Corporació
Pressupost de l’organisme Autònom Serveis de Comunicació
Societat Anònima Municipal Lloret Futur.
5.- DESIGNACIÓ FESTES LOCALS ANY 2010.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Riera, el qual dóna lectura a
la proposta, que consisteix en fixar, com a dies de festes locals per a l’any
2010, les festivitats de Santa Cristina i Sant Romà, 24 de juliol i 18 de
novembre, respectivament.
Pren la paraula el Sr. Amaya, dient que només volen aprofitar per fer un
prec a l’equip de govern: Que “realment” es dugui a terme l’acompliment
d’aquestes festes, respectant-les i que aquest equip de govern eviti que
s’instaurin- ja sigui aquests dies o d’altres com ara la diada de l’11 de
setembre o el dia del treballador – fires o mercats com ja va passar el
darrer 1 de maig, i que així els treballadors i treballadores de Lloret de Mar
puguin gaudir dels dies festius, tal i com marca el calendari laboral i el
calendari comercial.
Intervé el Sr. Alcalde dient al Sr. Amaya que els precs es fan al final dels
Plens.
Sense més deliberació i per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament adopta el
següent acord:
Vist l’escrit tramés pels Serveis Territorials a Girona del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya, pel qual demanen que se’ls
comuniqui les dues festes locals del nostre municipi (que no poden
escaure ni en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials
fixats per l’ordre TRE/278/2009, de 7 de maig) per a l’any 2010.
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. Fixar les següents Festes Locals:

 Festivitat de Santa Cristina: 24 de juliol (DISSABTE).
 Festivitat de Sant Romà: 18 de novembre (DIJOUS).
SEGON. Notificar el present acord als Serveis Territorials a Girona
del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
6.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PP, ICVEUIA, GRILL i ERC, PER L’ADHESIÓ A LA PROPOSTA DE
CANDIDATURA DE LA FUNDACIÓ VICENTE FERRER PER AL PREMI
NOBEL DE LA PAU.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Bertran dient
que la moció que avui es presenta és resultat de refondre la moció que
havia presentat el seu grup de CIU en la que va presentar posteriorment el
Sr. Garcia en nom d’ICV-EUIA. A la mateixa moció s’han adherit tres grups
municipals més, PP, GRILL i ERC
Seguidament, dóna lectura íntegra de la moció.
Intervé el Sr. Coloma dient que el seu grup s’ha adherit a aquesta moció,
que proposa la candidatura de la Fundació Vicente Ferrer al Premi Nobel de
la Pau. Dit això, vol dir que la presentació d’aquesta moció trenca l’acord
près en Junta de Portaveus, del fet que no es presentarien mocions supra
municipals. Malgrat això, i donat que estan totalment d’acord amb la
proposta, votaran a favor, però remarcar el trencament del pacte abans
esmentat.
També, a efectes formals, vol dir que hi ha una disfunció amb el títol de la
moció i el seu contingut, doncs el Premi Nobel es demana per a la Fundació.
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que el personatge al que avui dediquem
aquesta moció, realment s’ho val, per la seva gran dimensió humana.
Va demostrar com, amb voluntat i convicció fermes, es poden aconseguir
petites coses al principi, que després s’han convertit en grans obres, com
ara l’organització de petites cooperatives per a l’excavació de pous i
canalització per a l’abastament d’aigua, banc de llavors, petites parcel.les de
regadiu, fins aconseguir aixecar escoles i hospitals.
També va aconseguir un objectiu molt important, com és crear la
consciència de solidaritat com així ho demostra l’important nombre
d’apadrinaments de nens i nenes, que va en augment gràcies als membres
de la Fundació Vicente Ferrer en general, i molt particularment els de la
fundació Vicente Ferrer de Lloret de Mar, que ja porten més d’un centenar,
als quals volem agrair el seu esforç i dedicació i desitjar-los ànims i molta
sort en aquesta tasca solidària.

Seguidament, intervé el Sr. Ontañón dient que Vicente Ferrer fou un home
universal, una d’aquelles persones que no hauria de morir mai. Era l’home
compromès per excel.lència, i és per això que el seu grup recolza aquesta
moció de tot cor.
A continuació, pren la paraula el Sr. Austrich dient que malgrat que no s’han
adherit a la moció, el seu grup votarà a favor. També vol dir que si parlem
de Vicente i no de Vicenç, és perquè és una marca registrada, la “Fundació
Vicente Ferrer”.
Continua dient que estan plenament d’acord amb l’adhesió a la proposta de
candidatura de Vicente Ferrer a Premi Nobel de la Pau. Es un més dels
catalans universals que ha donat la nació catalana.
Voldríem fer unes pinzellades de la seva biografia.
Dir que aquesta proposta a Premi Nobel no ha sortit de cap ideologia de
partit polític, sinó que ha sortit de la ciutadania i concretament d’un padrí de
la Fundació del País Valencià que, per mitjà del Face Book, ho va comentar i
les adhesions s’han multiplicat.
Vicente Ferrer va ser un ser humà que creia en els altres sers humans, i ho
va demostrar amb els seus actes, tant simple, però a vegades tant difícil.
Sempre deia que: “L’acció uneix els homes, les ideologies els separen”.
Ell no era partidari de “pa per avui, fam per demà”, per això el seu
programa de desenvolupament integral (educació, sanitat, dona, vivenda,
ecologia, etc.) volia provocar un canvi que aportés solucions a llarg termini i
contribuir a eradicar la pobresa. Això evidentment va en contra del que
volen moltes nacions, perquè els interessa misèria, pobresa i provocar
guerres, això sí, sortir després com a salvadors, quina vergonya.
Cal dir també que darrera un gran home hi ha una gran dona, i en aquest
cas l’Anna Ferrer és qui ha estat un dels pilars bàsics de la Fundación
Vicente Ferrer.
Creiem important centrar la tasca a Lloret de la Fundación Vicente Ferrer.
La representant a Lloret, l’Anna M. Vañó, ha fet junt amb altres persones,
una gran tasca iniciada el 1996. L’Ajuntament li va donar suport amb la
Rosa M. Santamaria com a regidora i l’actual Ajuntament ho ha continuat i
millorat, si cal.
També s’ha de dir:
•
•

Que a Lloret hi ha més de 100 famílies que hi col.laboren o
apadrinen.
Que la filla de l’Anna M. Vañó és una gran activista, ha estat a la
India i actualment treballa a la delegació de Barcelona.

•
•

Que l’Assumpció Comas hi està també molt vinculada amb el projecte
“Mujer a Mujer”.
Que quan el trist tsunami, els que representen a la Fundació a Lloret
s’hi van implicar molt i que Lloret va ser un dels que més va recaptar.
El propi nebot de Vicente Ferrer va venir a buscar el taló.

Voldríem acabar aquesta intervenció proposant que en un proper Ple
Municipal s’acordés donar el nom de Vicente Ferrer a un carrer de Lloret, del
sector de Sant Quirze, o a la Plaça de Fenals, si l’associació de veïns hi està
d’acord; ens agradaria que en el segon torn els diferents grups municipals
comentessin què els sembla aquesta proposta.
Tot seguit, contesta la Sra. Bertran dient que no està d’acord en el que ha
dit ERC que aquesta moció sigui supra-municipal, doncs també afecta a
interessos municipals i a gent de Lloret. Per citar-ne alguns, vol esmentar
els noms de les Sres. Vañó i Santamaria que tan han treballat per aquesta
causa a la nostra població, així com tants altres.
El Sr. Austrich ha dit que “darrera d’un gran home hi ha una gran dona”;
ella creu que no és darrera, sinó al costat.
Per part del seu grup no hi ha cap inconvenient en donar a un carrer el nom
de “Vicente Ferrer”.
Torna a intervenir el Sr. Coloma, dient que avui no vol polititzar aquest
punt, donat que es tracta de recolzar a la Fundació Vicente Ferrer i, per
tant, la seva adhesió a la moció és clara i, evidentment, ells recolzaran
sempre aquest tipus de feina, però continuen sostenint que la moció és
supra-municipal.
De totes maneres, avui l’important és que aquest tema tiri endavant i
desitja que aquesta candidatura aconsegueixi el premi al que aspira.
Pren la paraula, de nou, el Sr. Garcia felicitant, primerament, a la Sra.
Bertran per la seva puntualització sobre el lloc de la dona.
També vol dir que creu que no és aquest Ple el lloc més adequat per parlar
ara de donar el nom d’un carrer. Entén que això s’hauria de parlar en calma
en una Junta de Portaveus o en un altre lloc, però no aquí i ara, sense que
això vulgui dir, ni molt menys, que estiguin en contra.
Novament, intervé el Sr. Ontañón dient que hi ha molta documentació en
relació a la tasca desenvolupada per Vicente Ferrer. Són més de 2.500.000
de persones que s’han beneficiat en les seves vides del treball desenvolupat
per ell i la seva fundació. Se li han donat diferents premis, com la de millor
organització no governamental l’any 2004, també va estar nomenat
espanyol universal i altres molts. Es difícil que una persona tingui més
mèrits que ell. També, a part de votar a favor de la moció, estan d’acord en

posar el seu nom a un carrer de la nostra vila.
Pren la paraula de nou el Sr. Austrich, dient que el que volia dir és que en
les parelles l’important és que tots dos mirin en la mateixa direcció i no tant
l’un a l’altre, i no que la dona hagi d’estar al darrera.
De nou contesta la Sra. Bertran, dient que vol afegir que en els últims 4
anys l’Ajuntament de Lloret de Mar ha col.laborat en la Fundació, amb
44.000 €, 12.000 a l’any els dos últims, i 10.000 a l’any els 2 anteriors.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que l’important és la
unanimitat de tots els grups municipals. El pressupost per al tercer mon en
el nostre Ajuntament ja supera el 0’7%.
També és important, com ja s’ha dit que ja molta gent de Lloret col.labora
apadrinant nens, i que aquesta fundació té una sèu a la nostra població.
L’Ajuntament col.labora des de l’any 1996 amb la Fundació, amb els
projectes que aquesta presenta i que sempre mereixen el recolzament
municipal.
Respecte al que ha dit el Sr. Coloma sobre el trencament del pacte de no
presentar mocions supra municipals, entén, com ha dit la Sra. Bertran, que
no s’ha trencat el pacte i que segur que els ciutadans així ho valoraran.
Sense més deliberació i per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament adopta el
següent acord:
Que presenten conjuntament els grups de CiU, PP, ICV-EUiA, GRILL i
ERC al ple d’aquesta Corporació.
El passat 19 de juny de 2009 va morir Vicenç Ferrer, català universal
i referent mundial en el camp de la Solidaritat. Ferrer va néixer a
Barcelona el 9 d'abril de 1920 i la seva infantesa va transcórrer entre
Barcelona i Gandia. El 36 va esclatar la guerra i Vicenç va ser allistat
a les files republicanes, a la Quinta del Biberó, amb només 16 anys.
En acabar la guerra va començar els estudis de dret, estudis que
abandona per entrar a formar part de la Companyia de Jesús amb la
il.lusió de complir el seu major desig i vocació: ajudar als altres.
Al 1952, arriba A Mumbai (Bombai) com a missioner jesuïta per
completar la seva formació espiritual, i allí manté el seu primer
contacte amb l'Índia. A partir d'aquest moment, dedicarà la resta de
la seva vida a treballar per eradicar el sofriment dels més pobres
d'aquest país: decideix sortir al carrer i conèixer la gent, les seves
necessitats tot intentant donar solució al patiment dels més pobres.
Va posar en marxa entre els pagesos un singular sistema de treball,
que va despertar consciències i va general un gran moviment de

solidaritat. “El miracle de donar” consistia en una petita ajuda
econòmica i l’assessorament tècnic necessari per obtenir aigua per als
cultius. Si al finalitzar el camperol retornava el préstec (sense
interessos), el miracle s’anava estenent entre tota la comunitat. Al
mateix temps Ferrer va treballar en la construcció de serveis
comunitaris i, gràcies a la cessió d’unes terres, va aixecar dues
escoles, un hospital i dos hotels per a residència d’alumnes.
Lamentablement, la seva tasca va generar suspicàcies entre alguns
sectors dirigents, que van veure en ell una amenaça als seus
interessos i aconsegueixen una ordre per expulsar-lo del país. Davant
aquest fet, més de 30.000 camperols, secundats per intel.lectuals,
polítics i líders religiosos, es mobilitzen en una marxa de 250km per
protestar per l'ordre d'expulsió. En una breu entrevista amb Vicenç, la
primera ministra Indira Gandhi va reconèixer el gran valor de la seva
feina i es va comprometre a buscar la solució més adequada a la
situació, enviant un telegrama amb un missatge salomònic: “El pare
Vicenç Ferrer marxarà a l’estranger per a unes curtes vacances i serà
ben rebut una altra vegada a l’India.”
Al1969, torna a la Índia i s'instal.la a Anantapur (Andhra Pradesh), un
dels districtes més pobres del país, per continuar la seva lluita pels
més desfavorits. Allà, alguns polítics radicals encara es van mobilitzar
per rebre’l amb pintades a les parets: “Ferrer go back”.
Aquest mateix any deixa la Companyia de Jesús i crea, al costat de
qui serà la seva futura muller uns mesos més tard -Anne Perry- la
Fundació Vicente Ferrer a Anantapur. No obstant això, durant els
anys 70 persisteix el setge, aquesta vegada des de les autoritats de
la regió, que veuen amb recel el treball de la Fundació, arribant fins i
tot a intentar empresonar-lo.
Després de la denúncia d'abús de poder del que estava sent objecte,
Ferrer aconsegueix una fallada favorable que crea jurisprudència.
Anys més tard, al 1996, crea la Fundació Vicente Ferrer a Espanya
per assegurar la continuïtat econòmica dels projectes a l'Índia. Des
d'aquest moment, i fins a la seva mort, lidera un projecte que, avui
dia, continua viu gràcies a un equip de prop de 1.900 persones i al
suport de més de 139.000 col.laboradors.
Vicenç Ferrer, gràcies a la seva gran tasca, ha estat guardonat en
diverses ocasions rebent premis com el Premi Príncep d’Astúries a la
concòrdia a l’any 1998, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de
Catalunya a l’any 2000, Medalla d’Or de la ciutat de Barcelona al
2000, personatge destacat de la història del segle XX per la UNESCO
a l’any 2001, Gran Creu de l’Orde civil de la Solidaritat del Ministeri
de Treball i Assumptes Socials espanyol a l’any 2002, la Gran Creu

del mèrit civil atorgada pel Ministeri d’Assumptes exteriors espanyol a
l’any 2009. I va ser recentment nomenat català de l’any al 2009.
En relació als antecedents exposats, a proposta dels grups municipals
de CIU, PP, ICV-EUIA i GRILL, proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Expressar el nostre homenatge, el nostre suport i la nostra
admiració cap a Vicenç Ferrer i la seva obra i concretament als
membres de la Fundació de Lloret de Mar.
Segon.- Instar a l’Ajuntament de Lloret de Mar que doni suport a la
candidatura de la Fundació Vicente Ferrer per al premi Nobel de la
Pau.
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de
Catalunya i a la Fundació Vicente Ferrer.
7.- TRAMITACIÓ ESTUDI VIALITAT HELIPORT.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Codina i primerament dóna
lectura íntegra a la proposta.
Continua dient que entén que hi ha dues qüestions en aquest tema que es
de caire públic, i que són, per una banda, l’oportunitat, i per altra banda, la
necessitat, de tenir aquesta infraestructura.
Parla de necessitat perquè fa poc (dos o tres setmanes) havia d’aterrar un
helicòpter d’assistència medicalitzada. Normalment ho fa a les pistes
d’atletisme, però estaven en obres i, a més, no hem d’oblidar que aquesta
instal.lació està al centre de la població i a prop de dos col.legis.
Es una necessitat tenir un lloc sòlid i ferma per poder aterrar helicòpter, i
essent una població turística aquesta infraestructura és bàsica. Segons
dades de Protecció Civil i Policia Local, a Lloret aterren 50 helicòpters a
l’any, a part dels provinents d’esdeveniments.
El que avui es presenta a aprovació és un punt de partida, i ara toca a les
administracions, tant Generalitat com Estat (Aviació Civil), dir la seva. Però
no sols és per raons de necessitat d’emergències, sinó que creu que també,
com a destinació turística important, estem abocats a aquesta
infraestructura.
Avui solament és l’inici d’una tramitació que segurament serà llarga, i d’un
procés complicat que hauran d’estudiar i seguir-lo de ben a prop.
Intervé el Sr. Coloma dient que s’han fet des de fa més d’un any diverses
reunions de tots els grups polítics amb les persones que han presentat

aquest projecte. Com s’ha dit, el que avui fem és simplement posar a
informe la viabilitat del projecte, i sol.licitar de les administracions les
autoritzacions pertinents.
Ells han mirat els terrenys i els sembla correcte. En aquests terrenys es
volia fer un camp de tir, i el seu grup tenia les seves reticències.
Avui no s’aprova la gestió, ni com serà aquesta, això queda per a un
moment posterior, per quan s’aprovi el plec de condicions.
El vot favorable d’avui bé donat per la necessitat de tenir una pista
d’aterratge per la prioritat que signifiquen els serveis mèdics i de bombers.
Com s’ha dit, avui és demanen informes i es posa a exposició pública
aquesta documentació, perquè tots els ciutadans puguin dir la seva. Per
tant, ara toca esperar els informes que es demanen i després es podrà
discutir, en cas que siguin favorables, com serà la gestió i qui la portarà.
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que tal i com s’ha dit, aquest projecte
és d’iniciativa privada i vol agrair a aquestes persones el que durant un any
i mig els hagin anat explicant el seu projecte.
Ells pensen que s’hauria d’haver presentat més d’una alternativa per a la
ubicació, però sols s’ha presentat aquesta. Es veritat que avui iniciem
solament un tràmit, un tràmit que l’equip de govern ha volgut iniciar avui, si
bé el podria haver iniciat fa un any o també no haver-lo iniciat. Qualsevol
solució era possible i respectable.
El Sr. Codina ha parlat d’una infraestructura de caire públic, però ha de dir,
tal i com consta a la documentació, que ho presenten particulars, i que
també tenen un lícit ànim de lucre. La documentació contempla no sols la
part pública, sinó també la comercial, i és aquesta la que els preocupa,
sobretot a l’hora de fer el plec de condicions.
En el seu dia, s’haurà de fer un plec de condicions que contingui els drets i
deures, i aquest plec haurà de ser obert, haurà de ser un concurs obert a
tothom perquè les empreses presentin les seves propostes, i és aquí on hem
d’estar atents i vigilants.
Agraeix l’empenta de les persones de Lloret que presenten aquest projecte,
però ell creu que en aquests terrenys hi ha altres possibles usos que ells
han defensat. De totes maneres, no volen posar cap pal a la roda, ni
tampoc faran al.legacions, però si estaran vigilants, seguiran el procés i,
sobretot, estaran molt pendents de la redacció dels plecs de condicions,
perquè ho considera molt important.
A continuació, intervé el Sr. Garcia dient que el seu grup rebutja aquesta
proposta, no consideren convenient la instal.lació d’una activitat generadora
d’una contaminació acústica i ambiental considerables. Un anar i venir

constant d’helicòpters que, com bé diu la informació que tenim, no solament
serà els que tindria Lloret, sinó també els que aterraran en trànsit de
Girona, Barcelona i d’arreu, i que en cap cas compensarà els dubtosos
possibles beneficis que pot obtenir Lloret amb les molèsties, sorolls i
inconvenients que genera aquest tipus d’activitat.
El Sr. Codina ha parlat d’emergències, però ell s’ha posat en contacte amb
el Servei Català d’Emergències i consideren que aquestes estan cobertes
quant a l’aterratge d’helicòpters.
També és conegut que la Conselleria d’Interior està treballant en un
projecte no llunyà, per fer un parc de bombers conjunt Lloret-Blanes a la
Costa d’en Gallina, llavors es podria preveure una pista d’aterratge
d’helicòpters, si bé generalment aquestes estan sobre els hospitals. Per
tant, el tema d’emergència no és un argument vàlid per defensar aquesta
infraestructura.
L’autèntic argument és el tema comercial, que també apareix en la
documentació, i que generarà molèsties que després l’Ajuntament no podrà
evitar. Seguidament, fa referència a diferents notícies de La Vanguàrdia, El
País o El Periodico, en els que es parla de les molèsties per sorolls i atac a la
intimitat dels vols comercials d’helicòpters en diferents grans ciutats, així
com que les llicències les dóna Aviació Civil i, per tant, una vegada
concedides els Ajuntaments no poden fer res.
A Barcelona la llicència per helicòpters comercials la va donar el tripartit, i
es va equivocar. El grup de CIU va posar el crit al cel, i per tant li sobte que
aquí CIU digui una altra cosa. Per tot això, el seu grup votarà en contra.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que ells donen el seu suport
a la possibilitat de fer aquest equipament a Lloret. Es necessari el tenir un
lloc perquè aterrin helicòpters per raó d’emergències, accidents o altres
incidències. Ell sempre ha pensat que quan es va cremar Pinares si hagués
hagut helicòpters es podria haver evitat alguna mort. Per tant, estan a favor
d’aquest equipament.
El Sr. Garcia ha dit, i creu que ha magnificat, que és una activitat molesta
però també ho són la major part d’infraestructures, com carreteres,
aeroports, etc., i no per això deixen de fer-se.
En definitiva, ells votaran a favor que es tiri endavant la tramitació d’aquest
estudi de viabilitat.
Seguidament, intervé la Sra. Parrilla dient que reconeixen els avantatges,
que si més no des del paper, pot tenir pel municipi de Lloret de Mar la
construcció i posada en funcionament d’una instal.lació com és aquest
heliport. La justificació és senzilla.

1.
Tenim uns terrenys municipals, com és l’antic abocador de runa
clausurat, raonablement allunyat d’una zona residencial, que segons el
POUM possibilita l’ús d’aquesta activitat.
2.
Des del punt de vista dels serveis o col.laboracions que pot prestar
l’heliport a la població de Lloret de Mar i als seus habitats, també són molts,
tant per l’administració local com per a la resta de cossos i forces de
seguretat, com pels bombers, en serveis de prevenció i extinció d’incendis,
com per protecció civil, en casos d’emergències, salvaments, etc, com pel
transport sanitari, etc.
3.
Des del punt de vista de l’àmbit privat de la instal.lació aquest
heliport podrà oferir serveis al turisme, als rodatges i a la publicitat, també
com al transport privat, i com a club-escola d’iniciació, etc.
Per tant, l’ajuntament té els terrenys, i les justificacions tant des del punt
de vista públic com privat poden ser també acceptables, i si hi ha unes
persones interessades en tirar endavant el projecte, doncs perquè no
podem tenir un heliport a Lloret de Mar?.
Exposar els arguments d’aquesta manera pot semblar que a priori tot és
positiu. Però creiem que l’ajuntament a l’hora de plantejar la conveniència o
no d’aquesta activitat ha d’anar una mica més enllà i veure que en aquest
tema no tot és tan positiu.
L’ajuntament té competències en:
•
la concessió administrativa dels terrenys de titularitat municipal
•
l’estudi d’impacte ambiental
•
la declaració de la conveniència o necessitat de l’heliport.
Doncs bé, entre aquestes competències nosaltres no hi estem d’acord en
que l’ajuntament hagi de fer-se càrrec de pagar un estudi d’impacte
ambiental per una empresa privada, encara que alguns dels usos de
l’heliport puguin ser públics. En el temps que corren, amb la crisi que patim
no creiem que pagar estudis pels privats hagi de ser el millor per gastar els
diners de tots els nostres conciutadans. Al cap de vall estaríem d’acord en
que els costos d’aquest estudi d’impacte ambiental es carregués al plec de
condicions a l’empresa que finalment tingués la concessió.
Pel que fa a les fases per a l’establiment de l’heliport ja es té la
compatibilitat de l’espai aeri , i a més d’altres requisits com el projecte
aeronàutic, el projecte constructiu, els accessos, les escomeses, etc, hi ha el
que creiem més important que és l’estudi d’impacte sonor. Segons aquest
estudi la conclusió és que no es preveu cap incompatibilitat per soroll, però
també parla de que és només un model matemàtic i que per tant és una
aproximació a la realitat, no és la realitat.
Recordem que molt a prop de l’abocador hi ha zones habitades de la

població que tot i estar en els límits de sorolls permesos, sempre des del
punt de vista de l’estudi i no de la realitat, un mal ús dels aparells podrien
generar molèsties molt importants als veïns.
Contesta el Sr. Codina que es tracta d’un equipament de caire públic, i que
per això es traurà a concurs la seva concessió, sense que això impedeixi
que hi hagi activitat privada.
Es cert que es va parlar que en aquest indret pogués anar un camp de tir,
però aquesta possible instal.lació també pot tenir una altra ubicació.
Considera que aquests terrenys són els idonis per fer l’heliport, donat que
els aparells quan aterren i s’enlairen, no passen per sobre de cap casa. Per
tant, és la ubicació on les molèsties són les menys possibles.
S’ha parlat que es desenvoluparà activitat comercial, i això en tot cas
quedarà establert en el plec de condicions, així com la forma de fer-ho,
arribat el cas.
S’ha parlat de molèsties i ja s’ha dit que normalment totes les
infraestructures les generen. Però el que és evident és que hem de tenir un
lloc per raons d’emergències mèdiques. L’exemple que ha citat abans, de fa
uns dies, es va dir al pilot que ho fes al dipòsit de Puig de Castellet, però no
es va poder fer i al final es va haver de fer a les pistes d’atletisme, que
estan en obres i que, com ja ha dit abans, no és un lloc adient. Per tant,
queda clar que aquesta infraestructura és una necessitat per a la nostra
població.
Respecte als costos del projecte, aquests estaran previstos al plec de
condicions i correran a càrrec de l’empresa concessionària, sigui la que
sigui, a l’igual que seran al seu càrrec si s’ha de realitzar un pla especial, els
costos que origini. Totes aquestes qüestions seran recollides al plec de
condicions en el seu moment.
De nou, intervé el Sr. Teixidor dient que el pressupost de 396.000 € que
consta a l’estudi li sembla baix per tenir unes instal.lacions dignes. El seu
grup no renuncia a fer un altre equipament en aquest lloc, i considera, com
ja ha dit abans, que hi ha altres alternatives per instal.lar un heliport.
Creu que s’ha de buscar un lloc per a les emergències, però no és el que es
proposa.
S’acaba d’aprovar una nova llei que tracta el tema dels helicòpters, i en ella
es demana una documentació molt voluminosa. Creu que s’hauria de buscar
altres ubicacions millors per aquesta infraestructura.
Com ja ha dit abans, serà molt important la redacció del plec de condicions
en el seu dia, doncs s’hauran de fixar els drets i deures dels possibles
concessionaris. Com ja ha dit, considera que la inversió a realitzar serà més

gran que la que consta a l’estudi de viabilitat, i a raó del que ha dit anuncia
la seva abstenció en aquest punt.
Potser aquesta infraestructura sigui una bona eina, però l’activitat comercial
generarà moltes molèsties. Es evident que aquesta infraestructura no es
farà sols per casos d’emergència, doncs econòmicament no és rentable. Per
això, tindrà una vessant d’activitat comercial i turística que farà un soroll
important i, per tant, unes molèsties per als veïns.
Finalitza dient que, per tant, el que serà important és que en el plec de
condicions que es faci en el seu dia quedi clar quines seran les activitats que
es poden fer i quines no.
Novament, pren la paraula el Sr. Garcia repetint que el tema de les
emergències quedarà solucionat amb el parc de bombers comú de LloretBlanes, i que estarà situat en el nostre terme municipal.
El tema de les avionetes no és de competència municipal i per això les
patim, i és per això que creu que no hem d’afegir més soroll al que ja
tenim, doncs creu que no farà cap bé al turisme de certa qualitat.
Com ja ha dit abans, la competència és d’Aviació Civil i, per tant, una
vegada es doni llicència, l’Ajuntament no podrà fer rés, i això els preocupa
molt.
Tot seguit, intervé de nou el Sr. Ontañón, dient que aquesta infraestructura
és important i necessària, no sols per a Lloret sinó també per tota la
comarca.
Si no s’està d’acord en que sigui comercial i turística, el que queda clar és
que és necessari per temes d’emergència, doncs ara no disposem de cap
lloc. Ells també estan d’acord en fer en el futur un camp de tir, i segur que
es trobarà un lloc adient.
També pren la paraula, novament, la Sra. Parrilla, dient que evidentment no
discuteixen la utilitat pública d’aquesta infraestructura, però estaran atents
perquè no se’n faci un mal ús. Com ja s’ha dit, una vegada concedida no
tenim competència, per això hem de ser responsables abans que es doni.
Ells estan a favor que avui s’iniciï la tramitació, però estaran atents i
pendents dels diferents informes. Insisteix que li preocupa la falta de
competència municipal posterior en aquest tema.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que ha estat Lloret, al
aprovar el seu POUM, el que ha facilitat la possibilitat d’un parc de bombers
conjunt de Lloret-Blanes, per considerar-lo que tindria una millor ubicació
que l’actual. Per tant, va a ser l’Ajuntament de Lloret de Mar, és a dir
nosaltres, qui va fer la proposta. Des de la Generalitat ho varen veure bé,

també l’Ajuntament de Blanes. De totes maneres, el pla parcial ha estat
molt retallat per Urbanisme de la Generalitat.
Hem de dir que és diferent una helisuperfície a un heliport. Aquest té molts
més serveis i necessita més espai. Avui el que estem fent és posar a
informació la viabilitat d’un projecte, un projecte que pensa que té més
beneficis que inconvenients.
Creu que és bo que es parli d’aquest tema, però també s’ha de tenir en
compte que, a part dels serveis d’emergència, hi ha un tema comercial i
turístic important, donada la nostra condició de destinació turística.
Es evident que molèsties no en vol ningú, i és per això que en el plec de
condicions s’hauran d’adoptar totes les mesures que es considerin
necessàries.
Pensa que Lloret necessita un heliport, tan com a municipi amb emergències
de tota mena; com a destinació turística; i també, perquè no, com activitat
lúdica.
Com ja s’ha dit, és important com definirem les possibles activitats en el
plec de condicions. Ara s’enviarà als diferents organismes oficials que
hauran de dir la seva, i així mateix els ciutadans podran dir el que creguin
oportú en el període d’informació pública que s’obri.
El Sr. Teixidor ha parlat d’altres ubicacions però no ha dit quines són. En tot
cas, voldria que les digués. Considera important, com ha dit el Sr. Ontañón,
que hi hagi con més aviat possible un lloc perquè puguin solventar-se les
emergències, doncs aquestes són més nombroses del que sembla i és per
tant una necessitat imperiosa.
Una vegada s’hagi fet la informació pública als ciutadans i hagin emès el seu
informe els organismes competents, veurem com s’ha de continuar la
tramitació.
Pel que fa al comentari del Sr. Garcia sobre la posició de CIU a Barcelona en
relació als helicòpters, això és degut a què aquests passaven molt a prop de
les edificacions, i és evident que en aquest tema hem de tenir en compte
això per evitar, en el possible, els sorolls.
Sense més deliberació, i per 19 vots favorables dels regidors de CIU, PP,
PSC-PM i ERC, 1 abstenció del regidor del GRILL, i 1 vot en contra del
regidor d’ICV-EUIA, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Vist que en data 27/02/08 el Sr. Pedro Lacoma Montesinos va entrar
escrit sollicitant que s’iniciés el procediment per a la concessió d’un
heliport.

Vist que per part dels Serveis Tècnics Municipals s’ha emès informe
amb data 10/07/09.
Atès el que estableix l’article 112 de la Llei 30/07 de 30 d’octubre de
Contractes del Sector Públic.
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.- Tramitar l’estudi de viabilitat, d’iniciativa privada presentat
per en Pedro Lacoma Montesinos als efectes del que preveu l’article
112.2 i 5 de la Llei 30/07.
SEGON.- Sotmetre el citat estudi de viabilitat a informació pública
pel termini d’un mes, d’acord amb el que estableix l’esmentat article
112 en els seus punts 3 i 4.
TERCER.- Transmetre el citat estudi de viabilitat per al preceptiu
informe, als òrgans de l’Administració General de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya, implicats en la corresponent autorització,
en concret, al Departament de Medi Ambient i Habitatge; Direcció
General de Ports, Aeroports i Costes; Direcció General d’Aviació Civil;
i altres que corresponguin.
QUART.- Notificar el present Acord al Sr. Pedro Lacoma Montesinos i
als Serveis Tècnics Municipals.
8.- RESOLUCIÓ D’AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
TEXT DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS PERMESOS EN SÒL
PRIVAT LLIURE D’EDIFICACIÓ (RETRANQUEIG PRIVAT) DE LLORET
DE MAR.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Oliva que dóna
lectura primerament a la part expositiva de la proposta.
Seguidament, llegeix diferents apartats de l’informe jurídic que consta a
l’expedient, i a raó del qual, per una part s’han desestimat les al.legacions
plantejades, i per altra s’han acceptat o introduït diferents modificacions al
text aprovat inicialment.
A continuació, dóna lectura a la part dispositiva de la proposta, i fa un breu
resum de l’ordenança, recordant que es permet l’ocupació del 100% del
retranqueig amb les següents limitacions: que es permetran la instal.lació
de tendals però no de pèrgoles o d’estructures fixes, i que s’haurà de deixar
un pas lliure d’un mínim de 1’5 metres davant de les entrades dels
establiments fins a la via pública.

Pel que fa als comerços, els elements que es posin no han de superar els
150 cms. excepte els postalers, que tindran un màxim de 200 cms. No es
permetrà publicitat que no sigui la pròpia de l’establiment o dels seus
articles. Es prohibeix l’exposició de begudes alcohòliques, armes, megàfons,
i articles ofensius o que atemptin als drets de les persones. Es donen 30
dies per retirar els elements fixes, una vegada entri en vigor l’ordenança, i
en el termini d’un any hauran de sol.licitar la llicència que pertoqui per a la
zona de retranqueig.
Respecte a la restauració, es permet instal.lar taules, cadires, ombrel.les,
plantes i elements calefactors. Es prohibeix qualsevol publicitat que no sigui
la de l’establiment, i en 3 anys s’ha de sol.licitar la llicència de l’ampliació
per la qual s’autoritzi la utilització d’aquest espai.
Per concloure, hem de dir que un cop resoltes les al.legacions i fetes les
modificacions, portem a aprovació aquesta ordenança de forma definitiva,
que va ser aprovada inicialment en el Ple de 3 d’abril d’aquest any, i que va
néixer amb el consens dels diferents grups municipals i amb l’únic vot en
contra del PSC.
El grup municipal de PSC, tal i com ha explicat abans, va presentar
diferents al.legacions, bàsicament de caràcter jurídic, que han estat, en
bona part, acceptades, ja que pensem que millora el text. Per tant, els
estem agraïts.
Aquesta ordenança és fruit del treball i el consens de tots els grups
municipals, als que volem agrair la seva feina i predisposició a l’acord, per
regular l’ús d’aquests espais lliures d’edificació,
coneguts com a
retranqueig privat.
Així mateix, a resultes de les al.legacions fetes pels particulars, també s’han
realitzat certes modificacions per tal de donar a l’ordenança major rigor
jurídic.
Intervé el Sr. Coloma dient que ells, a l’igual que a l’aprovació inicial, avui li
donaran suport. Es un espai que necessita regulació, i també confia que
sigui un document viu, per tant, que s’adapti a la realitat, i sobretot
demana que es compleixi, perquè sinó tot el treball fet no serviria de res.
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que sobre aquest tema tots hem
treballat molt en diferents reunions, i això és bo i es nota. Tots hem tingut
voluntat de fer la millor ordenança possible, però també sap que serà difícil
fer-lo complir, i que serà dura la seva aplicació en alguns casos concrets.
Per alguns, estem parlant del seu propi local i els és difícil entendre que
nosaltres ho regulem. El problema el tindrem sobretot amb alguns
restaurants.
De totes formes, encoratja al proper consistori que serà el que l’haurà

d’aplicar. Agraeix la voluntat mostrada pel Sr. Oliva de treballar i
consensuar aquest tema.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que després de les aportacions i
modificacions de tipus tècnic al document definitiu de l’ordenança
reguladora dels usos permesos en sol privat “retranqueig privat”, nosaltres
ho veiem correcte i votarem a favor.
Entén que és el fruit d’un important treball de tots plegats, inclosos els
tècnics.
A continuació, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que tots hem treballat i
destacaria la bona disposició de tothom, que ha suposat un text més ric.
Estem davant d’un tema difícil, amb molts implicats, i que potser alhora
d’aplicar-se trobem que s’haurà de fer alguna modificació puntual, en tot
cas, en el seu moment.
Celebra el consens aconseguit entre tots i anuncia que votaran a favor.
Tot seguit, intervé el Sr. Elorza agraint primerament la predisposició del Sr.
Oliva a consensuar aquesta ordenança, i més en concret les seves
al.legacions, així com també el treball dels serveis jurídics.
En l’aprovació inicial varen votar en contra perquè pensaven que es podria
millorar, i és per això que varen presentar al.legacions per aconseguir una
millor claredat i seguretat jurídica.
Es congratula d’aquest consens i confia que així aquesta ordenança tingui
una llarga durada. En cas que surtin dificultats no hauria d’haver problema
en fer les modificacions adients.
Contesta el Sr. Oliva dient que, com han dit els diferents grups, aquesta
ordenança és fruit del consens, i creu que tots ens hem de felicitar perquè
amb aquesta nova aprovació l’ordenança surt millorada.
Respecte al que ha dit el Sr. Coloma, ara tenim dos inspectors i, per tant,
serà més fàcil fer-la complir. Sap que és difícil, però confia en les persones
que fan aquesta feina i creu que estan capacitades per tirar-la endavant.
Reitera que es donaran 3 anys per legalitzar-ho tot. Mentre, no perdran l’ús
i creu que les mesures són bones per a tothom.
En el cas que sorgissin problemes que l’ordenança no contempli, es farà la
seva regulació com més aviat possible.
De nou, intervé el Sr. Coloma dient que no dubte que els serveis d’inspecció
realitzaran la seva feina, però també vol remarcar que serà una tasca difícil,

sobretot els primers anys, donat que ha de quedar clar que s’ha d’aplicar a
tots.
Considera que primerament s’ha d’informar a tots els interessats i després
ajudar-los a poder complir amb l’ordenança.
Finalitza les intervencions el Sr. Oliva, dient que, evidentment, s’informarà
a tots els implicats donat que ja tenim una fitxa de cada establiment
afectat.
De nou, creu que ens hem de felicitar tots plegats perquè el treball en comú
permet l’aprovació de l’ordenança, que en la seva aplicació farà millorar la
imatge d’aquests espais, contribuint a tenir uns negocis i uns carrers, en
definitiva, un poble més ordenat i de més categoria.
Gràcies a tots.
Sense més deliberació i per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament adopta el
següent acord:
Vist que el Ple Municipal, en sessió ordinària de 3 d’abril de 2009, va
prendre l’acord d’aprovar inicialment el Text de l’Ordenança
reguladora dels usos permesos en sòl privat lliure d’edificació
(Retranqueig Privat).
Atès que dins el termini d’exposició pública s’han presentat els
següents escrits d’al.legacions:
1. Escrit d’al.legacions presentat per KISHORE KUMAR en data
01/06/09, amb domicili al Carrer Francesc Pi i Margall núm. 57,
2on 1a
NÚM. REGISTRE: E2009009310
2. Escrit d’al.legacions presentat per KRASHA LALWANI
LALWANI en data 02/06/09, amb domicili a l’Avinguda
Amèrica núm. 33 NÚM. REGISTRE: E2009009360
3. Escrits d’al.legacions presentats per LALWANI MOTIANI SCP
en data 02/06/09, amb domicili a l’Avinguda Amèrica núm.
37 NÚMS. REGISTRE: E2009009361 i E2009009363, ambdós
escrits de contingut idèntic.
4. Escrit d’al.legacions presentat per LALMOTI S.L, en data
02/06/09, amb domicili al Carrer Riera númer 39-41 L-4 NÚM.
REGISTRE: E2009009362
5. Escrit d’al.legacions presentat per MANOS KUMAR en data
02/06/09, amb domicili a l’ Avinguda Amèrica núm. 31, local
2 NÚM. REGISTRE: E2009009376
6. Escrit d’al.legacions presentat per DILIP LALWANI en data
02/06/09, amb domicili al Carrer Pere Codina i Mont núm. 2931, 6è 2a NÚM. REGISTRE: E2009009391

7. Escrit d’al.legacions presentat per BHAGWAN PRIDHNANI en
data de 02/06/09, amb domicili a l’Avinguda Amèrica núm. 33
Local I NÚM. REGISTRE: E2009009414
8. Escrit d’al.legacions presentat per ABDELAZIZ EL-ALAMI ELOVAKILI en data 03/06/09, amb domicili al Carrer dels Horts
núm 8-6, 1er 5a NÚM. REGISTRE: E2009009435
9. Escrit d’al.legacions presentat per SURESH KUMAR TOLANI en
data 03/06/09, amb domicili al Carrer Riera, núm. 39, Local
2 NÚM. REGISTRE: E2009009457
10.
Escrit d’al.legacions presentat per DARKEN AND WHIET
S.L., en data 03/06/09, amb domicili a l’ Avinguda Amèrica,
núm. 35, Escalera C, Pis 1º, Planta 2º NÚM. REGISTRE:
E2009009458
11.
Escrit d’allegacions presentat per ONLY CLOTHES S.L.,
en data 03/06/09, amb domicili a la Carretera de Lloret a
Blanes núm. 101-103 NÚM. REGISTRE: E2009009459
12.
Escrit
d’al.legacions
presentat
per
ASHOK
MIRCHANDANI en data 03/06/09, amb domicili al Carrer
Potosí núm 2 Local 2 NÚM. REGISTRE: E2009009460
13.
Escrit d’al.legacions presentat per JOSEFA SÁNCHEZ
LÓPEZ en data 03/06/09, amb domicili al Carrer Riera núm.
39-41 NÚM. REGISTRE: E2009009461
14.
Escrit d’al.legacions presentat per JESUS SALVATIERRA
BELSUE en data 03/06/09, amb domicili a l’Avinguda Amèrica
núm. 35 NÚM. REGISTRE: E2009009464
15.
Escrit d’al.legacions presentat per LALIT SAJNANI en
data 03/06/09, amb domicili a l’Avinguda Amèrica Bloc C, Local
2 NÚM. REGISTRE: E2009009470
16.
Escrit d’al.legacions presentat per FOUAD ALAMI en data
03/06/09, amb domicili a l’Avinguda Just Marlés núm.
28 NÚM. REGISTRE: E2009009488
17.
Escrit d’al.legacions presentat per FATIMA LAMRANI en
data de 03/06/09, amb domicili a l’Avinguda Just Marlés núm.
28 NÚM. REGISTRE: E2009009492
18.
Escrit d’al.legacions presentat per ZAHARA LAMRANI
en data de 03/06/09, amb domicili al Carrer Prat de la Riba 35, 6è 2a NÚM. REGISTRE: E2009009495
19.
Escrit d’allegacions presentat per ROSA MARIA
MONFORTE PIÑOL en data 03/06/2009, amb domicili al Carrer
Pintor Huguet núm. 1 2on D NÚM. REGISTRE: E2009009510
20.
Escrit d’allegacions presentat pel PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA en data 02/06/2009, NÚM.
REGISTRE: E2009009383
21.
Escrit d’allegacions presentat pel PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA en data 02/06/2009, NÚM.
REGISTRE: E2009009385

22.
Escrit d’allegacions presentat pel PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA en data 02/06/2009, NÚM.
REGISTRE: E2009009387
23.
Escrit d’allegacions presentat pel PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA en data 02/06/2009, NÚM.
REGISTRE: E2009009388
24.
Escrit d’allegacions presentat pel PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA en data 02/06/2009, NÚM.
REGISTRE: E2009009389
25.
Escrit d’allegacions presentat per JOSEP PUIGVERT
RAFART en data 27/04/09, amb domicili al Carrer Canonge
Domènech núm. 10-B àtic 2a, NÚM. REGISTRE: E2009006918
-

Presentades fora de termini:

26.
Escrit d’allegacions presentat per NEETA MOTWANI en
data 04/06/09, amb domicili al Carrer Riera núm. 39 Local 5,
NÚM. REGISTRE: E2009009542
27.
Escrit
d’allegacions
presentat
per
MANOHAR
CHANDNANI en data 04/06/09, amb domicili al Carrer Potosí Local núm. 5, NÚM. REGISTRE: E2009009541
28.
Escrits d’allegacions presentat per NARESH KUMAR en
data 08/06/09, amb domicili al Carrer Potosí – Locals 3-4 i 6,
NÚMS.
REGISTRE:
E2009009721,
E2009009722
i
E2009009723, tots tres escrits de contingut idèntic.
Atès que els serveis jurídics municipals han emès, en data 13 de juliol
de 2009, informe de legalitat sobre les al.legacions presentades, i que
consta a l’expedient, en el qual es conclou que l’Ordenança s’ajusta a
dret, sens perjudici que, per raons de conveniència o oportunitat, i
per seguretat jurídica, s’acceptin i s’introdueixin modificacions en el
text aprovat inicialment.
Atès la proposta consensuada a la Comissió Informativa del Ple en
relació a l’apartat primer de l’article 7, pel que fa als elements mòbils
dels establiments dedicats al detall.
Atès allò establert en els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim local; 178 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i 60 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i
serveis dels ens locals de 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. Desestimar les al.legacions plantejades en els termes que
consten en l’informe emès pels Serveis Jurídics Municipals, i que
consta en l’expedient.
SEGON. En base a les raons explicitades en l’esmentat informe jurídic
i a l’acord de la Comissió Informativa, acceptar o introduir les
modificacions següents al text aprovat inicialment:
-

Afegir a l’article 4, un tercer paràgraf amb la següent redacció:
“3. Les referències a la “llicència ambiental” s’ha d’entendre
que es refereixen al permís municipal necessari per exercir una
activitat, segons l’Ordenança Municipal reguladora de les
activitats amb incidència ambiental, amb les diferents
classificacions que s’estableixen, en funció de la major o menor
incidència ambiental que tenen aquestes.”

-

Substituir la redacció de l’article 5 per la següent:
“Art. 5. Establiments dedicats al comerç al detall i
restauració:
En verd privat amb front a vial, a més de les determinacions
previstes al POUM, es podran autoritzar, en sòl privat lliure
d’edificació que afronti amb establiments en planta baixa
dedicats al comerç al detall i restauració, la collocació de
mostres comercials no penjants d’acord amb la definició que
s’estableix a l’article 52.1 de l’Ordenança de la Via Pública i
taules i cadires respectivament, restant però exclosa
d’ocupació la part davantera de les entrades als portals dels
edificis.”
-

Afegir al primer paràgraf de l’article 6 i després de la paraula
“pèrgoles” la frase: “o qualsevol installació anàloga fixa”.

-

Afegir al punt primer de l’article 7, a continuació de “150 cm.”
el següent: “excepte els expositors de premsa i postals que
podran tenir una alçada màxima de 200 cm (màxim dos de
cadascun)”, i a continuació de la paraula “elements” afegir la
següent expressió “així com els fixes”.

-

Afegir al punt quart de l’article 7 després de la paraula
“megàfons” l’expressió: “i similars”.

-

Afegir al primer paràgraf de l’article 9 l’expressió: “a escala”.

-

Afegir al segon paràgraf de l’article 9 després de “llicència
ambiental” la frase: “dels establiments de restauració”.

-

Substituir la redacció de l’article 10 per la següent:
“Art. 10. Limitacions a l’atorgament:
Per motius de seguretat, salubritat pública o emergència,
degudament fonamentats, l’Ajuntament podrà restringir
temporalment la utilització d’aquest espai, sense que això
generi cap dret d’indemnització als seus titulars.”

-

Donar al paràgraf segon de l’article 11 la següent redacció:
“No obstant, pels casos d’incompliment de les obligacions
previstes al paràgraf segon de l’article 9 els serà d’aplicació el
règim sancionador previst en la Llei 10/1990, de 15 de juny,
sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els
establiments pública, o normativa que la substitueixi.”

-

Suprimir en les Disposicions Transitòries 2a, 3a, 5a i 6a la
paraula “o permís”, i afegir a la Disposició Transitòria 6a
després de “llicència” l’expressió “ambiental”.

TERCER.- Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora dels usos
permesos en sòl privat lliure d’edificació (Retranqueig Privat)
aprovada inicialment pel Ple municipal en sessió de 3 d’abril de
2009, amb els canvis introduïts en el punt anterior, quedant
redactada de la forma en que consta en l’expedient.
QUART.- Publicar el text íntegre de la modificació en el BOP de
Girona i en el Tauler d’anuncis de la Corporació, i posteriorment,
publicar en el DOGC un anunci en el que figuri la data de
publicació en el BOP. La present modificació entrarà en vigor als
15 dies hàbils després de l’esmentada publicació en el BOP de
Girona.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als signants dels escrits
d’al.legacions, adjuntant còpia de l’informe dels Serveis Jurídics
Municipals.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
Per part de l’alcaldia, s’informa que ha estat presentada una moció
d’urgència per part del Sr. Amaya, en representació del grup municipal PSCPM.
Seguidament, es posa a votació l’admissió de la urgència de la moció, la
qual és aprovada amb 20 vots favorables dels regidors de CIU, PP, PSC-PM,
GRILL i ERC, i 1 abstenció del regidor de ICV-EUIA.

Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Amaya, que
dóna lectura íntegra a la següent moció:
És ben sabut que els mitjans de comunicació plantegen multiplicitat
de lectures, posicionaments i debats. Ara bé, no és forassenyat
afirmar que en bona mesura són espectacle i lleure; a la vegada que,
conscients que no podem caure en una mena de miopia social, poden
esdevenir instruments complexos de control ideològic i polític.
No obstant, no podem perdre de vista les seves potencialitats. Els
mitjans de comunicació poden ser eines al servei de la integració en
uns temes de conversa comú. Poden articular-se com a vehicle
d’aprenentatge dels codis de relació socials hegemònics, sense els
quals la vida social seria impensable i, en qualsevol cas, molt més
conflictiva i plena de malentesos.
En definitiva, poden esdevenir espais d’interrelació no tan sols entre
collectius socials diferenciats, sinó, també, entre la ciutadania i
l’administració pública.
De fet l’alcalde Crespo va denominar a Nova Radio Lloret i al Canal
Català La Selva com a instruments de participació. Fins i tot al
pressupost municipal, la partida de despesa del contracte de Canal
Català La Selva té el nom de Comunicació i Participació Ciutadana.
Des d’aquesta perspectiva, els dos mitjans, que part dels seus
ingressos provenen de diners públics, han de garantir un model de
participació, una programació a on tothom pugui tenir accés tant
d’espectador o oient, com de protagonista.
El PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL
formula la següent proposta d’acord al Ple de la Corporació del 20 de
juliol de 2009
1. Que Nova Ràdio Lloret i/o Canal Català La Selva instaurin a la
seva programació un debat moderat, amb freqüència quinzenal
o mensual amb temes de política municipal i temes d’interès
dels lloretencs i lloretenques, amb la participació dels regidors
representant als diferents grups municipals i/o l’alcalde de
l’Ajuntament de Lloret de Mar.
2. Que aquest debat sigui retransmès en directe.
Intervé el Sr. Coloma dient que al Consell de la Ràdio ja s’ha demanat en
diferents ocasions que hagi aquest debat. Per tant, ells votaran a favor
aquesta moció.
Entenen que és necessari un debat obert a totes les forces polítiques amb

representació municipal. Consideren que manca un espai d’aquesta mena
en la programació de la ràdio municipal.
Pensen que és bo tenir aquest debat, perquè així els ciutadans puguin estar
informats dels diferents punts de vista dels seus representants, sobre temes
d’interès.
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que aquest debat ja s’ha sol.licitat al
Consell de la Ràdio, però l’equip de govern no ho va considerar oportú.
A raó d’això, l’equip de govern va modificar els estatuts, establint el vot
ponderat.
Entenen que els debats enriqueixen i ens apropen als ciutadans. Ja sap que
tots tenim molta feina i més els que estem a l’oposició, però hem d’assumirla. Creu que és important debats de temes puntuals que poden ser
importants, però també de temes generals que facin relació a Lloret.
Considera, doncs, que aquest debat seria una bona eina de participació,
igual que ho és el programa de Fil Directe amb l’Alcalde, que si que està a
la “parrilla” de programació.
Pensa que aquest debat seria una bona forma de donar a conèixer als
ciutadans la feina de cadascun dels grups, i que, moderat per professionals,
seria enriquidor per tots. També segurament aconseguiríem que els
ciutadans ens escoltessin més.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que ells no veuen que aquesta
moció sigui motiu d’una urgència i s’hauria d’haver presentat respectant el
termini previst per aquest tipus d’aportacions al ple; si hagués estat així,
l’hauríem pogut consensuar i ampliar. Perquè el problema dels mitjans de
comunicació municipals i sufragats amb diners públics, no és solament el
que vostès proposen; el problema és la manca de democratització d’aquests
mitjans.
A la televisió només surt l’equip de govern als informatius. Per aquest mitjà
sembla que l’oposició no genera notícies, quan no és així, i està
subvencionat amb els diners de tots.
El butlletí municipal: es va augmentar la dotació econòmica i ara té més
planes, però l’espai que es dedica a l’oposició és el mateix, i només es fan
entrevistes als membres de l’equip de govern: i per aquest mitjà l’oposició
tampoc genera notícies, i per tant no surt.
I per acabar de reblar el clau també posen un filtre perquè no rebem els
reculls de notícies de Grimmel a través del correu electrònic.
Tampoc no oblidem que al consell de la ràdio ens van imposar el vot

ponderat, la qual cosa anul.la qualsevol possibilitat d’influir a la programació
de la ràdio per part de l’oposició.
Aquesta és la realitat i aquest és el problema. Com ha dit al principi, pensa
que el problema és més gran que el que hagi o no debat, i que en tot cas
s’hauria d’haver consensuat abans de consensuar-ho.
A continuació, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que no entén com es pot
presentar aquest tema per sorpresa en el Ple. No han tingut gaire temps ni
de llegir-la, i s’hauria d’haver consensuat o pactat abans. Ells ja estan
d’acord en tenir participació a la ràdio tothom, però les propostes s’han de
fer amb l’antelació suficient per poder estudiar-les i tenir una opinió. Per
això ells votaran en contra.
Tot seguit, intervé el Sr. Llasera dient que entén que aquest tema s’hauria
de plantejar a la Junta Rectora de l’organisme autònom, que a l’octubre
aprovarà la programació per tardó-hivern, i que per tant no entén que avui
es presenti d’urgència, i a més al plenari.
Continua dient que sense posar en dubte la professionalitat de les persones
que estan al capdavant dels mitjans de comunicació locals referits, entenem
que són els seus criteris professionals els que els guien per tal de
proporcionar en tot moment la informació més precisa i extensa de
l’actualitat social i política, portant a terme el sa exercici del pensament
crític. En aquest sentit, qualsevol representant de partit polític amb
representació municipal o del món associatiu, com agents socials que són, i
pel conjunt d’esdeveniments o d’activitats que protagonitzin en qualsevol
moment, passen a formar part de la realitat comunicativa que suscita
interès social, i tenen el seu espai per les seves declaracions i opinions.
En l’àmbit d’aquests dos mitjans de comunicació es fa un seguiment de
l’activitat política, cultural i social del municipi, amb intervencions dels
diferents partits (o de tècnics) quan s’escau, segons les diferents matèries
que afectin a l’actualitat de l’administració local de la cosa pública i dels
temes socialment i culturalment rellevants.
Així doncs, entenem que a la tasca d’aquests mitjans, a la seva obligació
professional, s’hi afegeix la responsabilitat d’aconseguir una comunicació i
un coneixement de la realitat que abasti un àmbit social propici pel seu
creixement i consolidació. Una tasca que ha estat reconeguda en diferents
aforaments.
Per això, ha estat objectiu d’aquest Govern, treballar per a que la
comunicació sigui entesa com a un servei públic, amb el que s’aconsegueix
més coneixement del què passa en el nostre municipi, amb més
transparència i pluralitat per arribar als nostres ciutadans i ciutadanes. Per
això s’han posat a l’abast nous espais d’informació i comunicació que abans
(amb altres governs d’aquest Ajuntament) no hi eren, com la retransmissió

en directe dels Plenaris per la televisió (la ràdio ja ho feia abans) o la
inclusió dels articles dels diferents partits polítics que composen aquest
Plenari en el Butlletí d’Informació Municipal, així com també de les activitats
de les diferents associacions.
Entenem també que aquests dos mitjans són participatius perquè són
mitjans oberts a la participació de tothom, ja sigui la societat civil, entitats,
partits polítics que siguin protagonistes de l’actualitat, i amb una
programació concreta que es sustenta amb la participació en directe dels
oients o televidents (Fil directe amb l’alcalde).
Per altra banda, entenem la participació ciutadana com el conjunt d’eines,
metodologia i els diferents òrgans de participació que permeten la inclusió
de la opinió i el consens de la ciutadania en les polítiques públiques, és a
dir, en tot allò que els hi afecta i els hi interessa com a habitants de Lloret.
Entenem la participació ciutadana com a democràcia participativa que en
cap cas ha de substituir a la democràcia representativa que es formalitza
cada 4 anys amb les eleccions municipals, i on els vots de la ciutadania de
Lloret marquen la “representació” i composició política del seu Ajuntament.
La democràcia representativa queda institucionalitzada a través del Ple
municipal, espai on en els ordinaris de cada mes, o amb els extraordinaris
que esdevinguessin, queda garantida la pluralitat de debat i opinió de tots
els partits polítics i per tant, no trobem necessari replicar amb nous espais,
el que ja es pot debatre en el màxim òrgan de representació i decisió
municipal.
No volem una democràcia “representativa” que es produeixi des dels
mitjans de comunicació social, sobretot quan ja es tenen els mecanismes
garantits per la màxima expressió i pluralitat dels diferents grups
municipals.
En quan a Canal Català La Selva, la que fins pràcticament a dia d’avui en
dèiem la televisió local, donada la nova planificació territorial per l’encesa
digital (la TDT), passa a ser el mitjà de comunicació televisiu de referència
comarcal, fet que comportarà la inclusió d’informació que integri tota la
comarca (i més comarques, doncs es veurà al Gironès, i a Pla de l’Estany
també. De fet avui, aquest Ple ja s’emet en digital). Els nous continguts de
la televisió digital de proximitat han d’abastar informació de més territori, i
per tant, debats d’aquests tipus difícilment hi tenen cabuda.
Contesta el Sr. Amaya que sols s’ha parlat de la ràdio, però ell creu també
que s’hauria de fer a televisió, perquè la televisió retransmet el Ple i suposa
que és perquè és d’interès comarcal.
Aquesta petició respecte a la ràdio no és nova, ja que es va fer en el Consell
d’aquest organisme autònom el març de 2009. ERC ho reclama cada any. La

moció la van presentar amb temps, ja que es va presentar el dissabte dia
18 a les 12:30 hores.
La proposta és clara, es tracta de fer un debat entre els diferents grups
polítics i això és pluralitat política i democràcia. Actualment hi ha una
espècie de censura de l’equip de govern, ja que sols tenen cabuda ells i no
la resta de grups, ni tan sols es publiquen totes les nostres notes de
premsa.
En les intervencions de la ràdio no tenim torn de rèplica, ni sabem tampoc
el que ens contestarà.
Entenen que necessiten una regulació de l’ús dels mitjans de comunicació
públics. Respecte al que ha dit el Sr. Garcia, tal i com ha dit abans, es va
presentar en temps suficient ja que es va fer dissabte. Quant a la
intervenció del Sr. Llasera, dir que “poden vestir a la nina, però que no la
vendran a ningú”.
Novament, intervé el Sr. Coloma dient que una cosa és informar i una altra
cosa és fer un debat. El seu grup sempre ha demanat un debat. Són coses
diferents, la informació d’un tema puntual a fer un debat sobre un tema
polític.
Diuen que no perquè per això està el plec, però pensa que hi ha temes que
s’han de debatre més a fons. Això no vol dir que es dubti de la
professionalitat dels treballadors de la ràdio, no té rés a veure.
Insisteix en demanar un debat al menys a Ràdio Lloret, i si fos possible
també a televisió, si bé entén que ara és més difícil. Pensa que un debat
enriqueix la participació.
Quant al que ha dit el Sr. Ontañón, dir-li que ell creu que malgrat que la
moció es presentés amb més temps, també votaria que no.
Pren la paraula, de nou, el Sr. Teixidor dient que desgraciadament ja sabem
per experiència que 11+2 sempre guanyen, i que és difícil lluitar contra la
majoria. Li sap greu, perquè en el punt anterior l’equip de govern els ha
agraït la seva col.laboració. Per això pensa que haurien de tenir més
sensibilitat, més generositat amb l’oposició, i facilitar que hagi debats.
Es cert que el vot ponderat és jurídicament correcte, però el que passa és
que amb el vot d’una sola persona que estigui present val més que el dels 4
o 5 restants. Es trist que de 4 representants de l’equip de govern solament
n’hi vagi 1. Això significa que tenen poca estima i valoren poc al Consell
d’Administració de la ràdio.
Pensen que els grups de l’oposició tenen el dret i deure de presentar
mocions, i vostès haurien de facilitar aquests debats de forma regular.

Creu que sortirien guanyant tots. Per tant, els demana que reconsiderin la
postura i els emplaça a aprovar debats en la “parrilla” de programació, en el
proper Consell d’Administració de la ràdio.
Torna a intervenir el Sr. Garcia dient que haurien de poder participar tots
els grups municipals en els mitjans de comunicació. Que la situació actual
és d’abús de poder. Que Ràdio Lloret és municipal, i amb un pressupost que
paguem tots. Per tant, haurien de poder participar-hi tothom.
Evidentment, no té rés a dir en contra dels professionals de Ràdio Lloret.
Ells ja estan a favor del contingut de la moció, però entenen que hauria de
ser més ample i plural. Que s’hauria d’haver consensuat i haver tingut al
menys 6 dies per estudiar-ho.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que ells no estan en contra
dels debats, i li recorda que han estat molts anys a l’oposició i no han tingut
aquesta oportunitat.
Votaran que no perquè, com ha dit abans, no és una urgència, i aquesta és
la qüestió.
Intervé el Sr. Valls preguntant: com i quan ha canviat la ràdio?. Quan era
regidor el Sr. Teixidor sembla que va programar un munt de debats en la
última legislatura.
Queda sorprès que critiquin el vot ponderat, però aquest era el sistema
perquè no es donés la dictadura de la minoria, i no és cap abús de poder.
D’altra forma, tindria igual representació un grup que té 11 regidors que el
que en té solament 1.
Cadascú, amb el vot ponderat, té la força que els ciutadans els van donar a
l’escollir-los.
CIU, quan estava a l’oposició, i altres grups que avui estan aquí presents,
van haver de patir que l’oposició, tota ella, solament tingués un
representant en el Consell d’Administració. Els altres tenien veu però sense
vot, és a dir, no era necessari el vot ponderat.
Vostès volen un debat per fer el mateix que ja fan en el Ple, és a dir, per
anar contra l’equip de govern. El joc govern-oposició el coneixem tots, i tots
l’hem patit en un moment o altre.
Parlen que el debat serà enriquidor, però de quin tipus de debat parlen?. En
legislatures anteriors, de forma rotativa, anava a la ràdio un representant
dels grups municipals, i es convidava a membres de la societat civil.

Ell sempre havia de compartir taula amb el Sr. Blanch (després n. 2 del
PSC) i el Sr. Elorza (també posteriorment en les mateixes llistes). Es això el
que volen?. Segur que era casualitat.
No es pot qüestionar el vot ponderat, ja que el que es fa és reflectir la
democràcia representativa que és el sistema pel qual ens regim.
Cal afirmar quan i com ha canviat la ràdio. Els últims 4 anys, un dels que
avui demana debats no els va programar (formava part del govern). Queda
clar que no hi ha abús de poder i que no permetrem la dictadura de la
minoria.
Torna a intervenir el Sr. Amaya dient que ha de felicitar al Sr. Valls perquè
és capaç de donar la volta a qualsevol intervenció. Seguidament, vol llegir
algunes coses:
“Treballarem per fomentar els debats entre tots els caps de llista dels
diferents partits polítics, sobre temes que afecten realment a la
ciutat.”
“Totes les ciutats es
condicions. És molt
disposen de diversos
butlletí municipal on
gent”.

mereixen tenir un reglament de mitjans amb
important marcar les bases en ciutats que
mitjans locals com una ràdio, un web o un
la informació que generen hi té accés molta

“Si la defensa del “pluralisme polític” és que intervinguin en un debat
només els representants dels partits polítics que governen, per més
que es barallin entre ells, però no dels que estan a la oposició,
realment els membres dels grups polítics haurem de revisar el que
havíem entès fins ara per “pluralisme”.
“La TV local fa temps que ha perdut el nord, que no és una televisió
dels ciutadans sinó que és una televisió del Govern municipal, que hi
falta pluralisme polític i social”.
“L’espiral de decadència en la qual els responsables polítics de la TV
local, no és res més que el reflex de la decadència en la qual està
instal.lada la gestió municipal”. “Cada vegada és més evident que
només un canvi en el Govern de la ciutat pot garantir una televisió
pública de qualitat, realment plural, i que estigui al servei de la ciutat
i no del Govern de l’Ajuntament”.
Aquestes frases estan extretes de la web de CiU, són declaracions del grup
municipal de CiU a Sabadell la primera, del grup municipal de CiU a Mataró i
d’en Jaume Ciurana, regidor de CiU a Barcelona.

Com veuran, no és el que estan dient avui vostès, perquè no és el mateix el
que diuen quan estan a l’oposició, que quan estan al govern.
El Sr. Valls ha dit ell mateix que participava, i també ho feia el Sr. Ontañón;
en canvi, ells no tenen aquesta oportunitat. Havia participació de l’oposició,
ara no n’hi ha.
Però tampoc sortim l’oposició en els altres mitjans de comunicació, mirin les
fotos del butlletí municipal, sols surt l’equip de govern, no l’oposició.
El seu model de participació els porta a tancar Internet a tots els
treballadors, sense informar als sindicats.
Esperem que quan arribin al govern els grups que avui estem a l’oposició,
això no passi.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient al Sr. Amaya que s’ha de
tranquil.litzar, que les coses són com han de ser o no seran, i que hi ha una
frase en castellà que diu: “cree el ladrón que todos son de su condición”.
Si vol un exemple de sectarisme, s’ha de fixar en la ràdio pública de
Catalunya, enfonsada des de que està al govern el tripartit, ha baixat en
qualitat i en oients, ja no és la més escoltada a Catalunya.
Ha dit que les notes que envien a la ràdio no són emeses, i els demana que
els digui solament una que hagi passat. Si és així ho digui.
Entén que demanin el debat, però no fora del Consell d’Administració.
La majoria la tenim nosaltres i, per tant, hem de tenir la representació que
ens correspon, perquè ens la va donar els ciutadans.
Si en el sí del Consell d’Administració fan propostes i l’argument –i nosaltres
així ho creiem- és que beneficia a l’audiència, es recolliran.
En tot cas, tenim criteris diferents i en aquest cas prevaldrà el nostre criteri,
perquè així ho han volgut els ciutadans. Pensa que els ciutadans no volen
més debat, el que volen és que treballem, perquè els Plens difícilment els
escolten.
Vostè, Sr. Amaya, passa molt temps en Internet, copiant mocions d’altres
llocs, i pel que es veu també texts.
Com ja ha dit, escoltaran les propostes que hagin de fer al Consell
d’Administració.

Vostès diuen que no sap qui els contestarà, però vostès saben quin regidor
o regidora té cada delegació. En canvi, jo els he demanat que diguin qui va
parlar en el Ple, però vostès no ho han fet.
Queda clar que nosaltres no censurem rés, la ràdio i la televisió tenen uns
professionals i una programació de tothom coneix.
Es una llàstima que aquest Ple finalitzi així, però entenem que la moció no
és d’urgència. Quant als butlletins, si vostès no surten és perquè no solen
anar als actes, sempre venen els mateixos. A les revistes que ens envien la
Generalitat mai surt l’oposició, i sinó mirin el programa del govern “Som-hi”
que envien a tothom.
Com ja ha dit abans, les coses són com són i creu que no han estat de rebut
ni el to ni les paraules del Sr. Amaya.
Ha de repetir que estan oberts a propostes per informar i comunicar, però
no per fer debats polítics amb l’únic objectiu de desgastar al govern
municipal.
Sense més deliberació, el Ple de l’Ajuntament rebutja la moció presentada,
amb 13 vots en contra dels regidors de CIU i PP, i 8 a favor dels regidors de
PSC-PM, ICV-EUIA, GRILL i ERC.
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 juny: núm. 605 de data 01/06/09 fins al núm. 724 de data
30/06/09.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de juny: núm. 582 de data 01/06/09 fins al núm. 690 de data
29/06/09.

• DONAR COMPTE ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL.
El Sr. Alcalde dóna compte del següent acord de la Junta de Govern Local:

Des de la última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat
acords de la seva competència dels que s’ha de donar compte al Ple, i
que són els següents:
COMISSIO DE GOVERN a 30/04/2009
16.11.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ - PROTECCIÓ D'ANIMALS
REF EXP.: 10602009000019

Atès que en data 06/03/2009 és va acordar per Junta de Govern
Local la sollicitud de subvenció per a protecció d’animals , mitjançant
el qual es prohibeix el sacrifici de gats i gossos i fures a les
installacions per al manteniment d’animals de companyia, i als nuclis
zoològics en general.
Vist l’Ordre MAH/27/2009 de 29 de gener, per la qual es modifica
l’Ordre MAH/203/2007 de 8 de juny 19/05/2004 del Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, publicada
en el DOGC núm. 4908 de data 20/06/2007, per la qual s’aproven les
bases reguladores i, per facilitar l’aplicació de l’article 11.1 de la Llei
22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, mitjançant el qual
es prohibeix el sacrifici de gats i gossos i fures a les instal.lacions per
al manteniment d’animals de companyia, i als nuclis zoològics en
general.
Vist que en data 13/04/2009 s’ha obert la convocatòria per a la
sol.licitud de l’esmentada subvenció.
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. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data
06/03/2009
de sol.licitud al Departament de Medi Ambient i
Habitatge de Generalitat de Catalunya, una subvenció de 6.000 € per
realitzar actuacions d’identificació d’animals de companyia.
SEGON. Facultar àmpliament el Sr. Alcalde-President, en Xavier
Crespo i Llobet, Tinent d’Alcalde en qui delegui o qui exerceixi les
seves funcions, per formalitzar la sol.licitud i els documents públics o
privats que siguin necessaris per aconseguir la finalitat perseguida
per la Corporació.
TERCER. Aquest acord se’n donarà compte a la propera sessió que
celebri el Ple Municipal.

• PRECS.
• PREGUNTES.
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta el
següent prec:
“Havent detectat que, en la vorera de l’Avinguda de Vidreres, a
l’alçada del número 159, hi ha un arbre mort, més concretament un
cedre, i atès el fet que, fa bastant de temps que ho està, el que en
facilita la seva caiguda, amb el conseqüent fisc per les persones.
Preguem a l’equip de govern que, amb caràcter immediat, doni les
instruccions oportunes per a la retirada de tal arbre.”
Contesta el Sr. Tibau que en data 6 d’aquest mes es va rebre instància del
Sr. Josep M. Mossoll en la que donava coneixement d’aquest fet. Feta la
reunió setmanal de jardineria aquest mateix matí, s’ha donat l’ordre perquè
sigui retirat.
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta la
següent pregunta:
“Ateses les reiterades queixes que, per raó de la seva deficient
seguretat, ve mereixent el giratori o rotonda que s’està executant per
part del Casino Costa Brava, en la carretera de Lloret a Tossa, davant
el parc urbà de Can Xardó i el encara inacabat teatre municipal.
Com sigui que les esmentades queixes esdevenen per raó d’un
presumptament deficient disseny del traçat del giratori, en tant que
els seus accessos són tant estrets, que no permeten el cas segur
quan es troben, en direcció contrària, dos vehicles de mida superior a
la d’un turisme, és a dir, vehicles industrials, autocars, camions,
etcètera.
Pels expressats fets, adrecem la present pregunta a l’equip de
govern, a fi i efecte que informi, tant al Ple de l’Ajuntament com a la
ciutadania:
1r.- De s’hi s’han dut a terme les comprovacions necessàries per a
garantir la seguretat del trànsit en tal punt.
2n.- De si s’ha hagut de dur a terme cap mena de modificació del
projecte, i per tant, de l’obra executada, i en tal cas, quin ha estat el
seu cost i quin n’ha assumit el pagament.
3r.- De si entén raonable l’amplada dels accessos a tal giratori, de les
voreres que limiten amb el mateix, i no creu necessària la seva
ampliació mitjançant, en el seu cas, l’expropiació de part de sòl de les
finques amb les que limita, per a la seva ocupació, garantint una més
gran seguretat dels usuaris de la via i dels vianants.”
Contesta el Sr. Tibau que el projecte és d’un enginyer experimentat, com és
el Sr. Martí Coromines –que ja coneix el Sr. Coloma- i que l’empresa
constructora ha seguit el projecte tal i com està redactat, però un cop

realitzat ens hem adonat que potser el pas sortint de la rotonda cap a
Blanes és una mica estret per dos autocars.
Per tal motiu, hem decidit que passat l’estiu refarem aquesta vorera, que no
ha estat finalitzada, per tal d’augmentar la seva amplada en 1’50 metres
més.
El cost és mínim, ja que no hem fet la vorera, per tal de retirar-ho passat
l’estiu.
El tema de la vorera es realitzarà en una propera actuació, on es farà tota la
vorera que toca a mar. S’haurà de parlar amb les monges per tal
d’expropiar i poder ampliar la vorera.
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta la
següent pregunta:
“Atès el fet que, el plànol E3c del vigent Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal -que acompanyen adjunt- defineix amb la clau 1.3, espai
lliure, el front de façana de l’illa que confronta amb el carrer Pujada
de Potosí fins la seva confluència amb el carrer Francesc Campderà.
Com sigui que tal qualificació suposa que tal finca, és de titularitat
pública –segons l’article 48.3 del POUM- i atès el fet que hem pogut
constatar que tal finca ha estat delimitada amb una tanca i una porta,
en la que s’ha penjat una placa de gual, amb el número 1077, i un
rètol que l’identifica com un aparcament privat, d’un establiment
hoteler proper, que indubtablement, en treu un benefici econòmic, ja
sigui per la seva directa explotació, ja sigui com a valor afegit als
seus establiments.
Atès el fet que, l’ús d’un espai lliure com a aparcament de superfície,
no està autoritzat per l’article 49 del POUM.
Per tots els expressats fets, adrecem la present pregunta a l’equip de
govern, a fi i efecte que informi, tant al Ple de l’Ajuntament com a la
ciutadania:
1r.- De qui és el títol o acord que faculta a tal empresa privada, a
explotar privadament un aparcament instal.lat en un bé de titularitat
pública, donant-li tanmateix un ús que no s’ajusta als admesos pel
Pla d’Ordenació Urbana de Lloret de Mar.
2n.- De quines accions pensa dur a terme, en cas de que no existeixi
cap mena de dret per part de l’esmentada empresa, per restablir la
legalitat.”
Contesta el Sr. Valls que la pregunta li ha arribat aquesta tarda, que és un
tema delicat i és controvertit, i és per això que prefereix contestar-li per
escrit properament.
El Sr. Garcia, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA, presenta el
següent prec:

“En el període d’al.legacions del POUM de Lloret de Mar, des de la
coalició d’ICV-EUiA varem presentar una esmena consistent en la
construcció d’una rotonda en la intersecció de l’avinguda de Vidreres,
carrer Sra del Rosell, passatge Sra. Del Rosell i carrer Aiguaviva;
esmena que va ser admesa.
Aquesta cruïlla soporta un elevat volum de trànsit: el propi dels veïns
de Can Ballell, Mas Baell – Can Carbó i el Molí, pero també pels
serveis que es presten a la zona. Actualment el trànsit està regulat
per semàfors, el que origina retencions importants, sobretot en les
hores de més intensitat de trànsit.
PREGUEM QUE:
Amb l’objectiu d’agilitar el trànsit en aquest encreuament, s’iniciin les
gestions oportunes per a la construcció de la esmentada rotonda.”
Contesta el Sr. Valls dient que perquè la gent se situï, es tracta de
l’encreuament en el que està la caserna de la Guàrdia Civil. Realment és un
indret on es formen taps. Es per això que a la passada Junta de Govern
Local de data 17 de juliol, s’ha proposat un canvi en l’objecte del PUOSC,
substituint la rotonda que estava prevista per dues rotondes, una aquesta
de la que estem avui parlant, i una altra a l’Avinguda Roca Grossa on està la
caseta d’informació. Amb aquest canvi de finançament, es podran fer
aquestes dues rotondes.
També la mateix Junta de Govern Local de 17 de juliol, va aprovar el
projecte per realitzar l’esmentada rotonda.
El Sr. Garcia, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA, presenta el
següent prec:
“Des de l’associació de veïns del barri de Mas Baell – Can Carbó ens
han fet arribar la queixa consistent que els contenidors
d’escombraries repartits per aquest barri no se’ls realitza la suficient
neteja, el que provoca pudors, sobretot en els mesos d’estiu.
PREGUEM QUE:
Es facin les gestions oportunes davant de l’empresa concessionari del
servei de recollida d’escombraries perquè en termini més breu de
temps procedeixin a la neteja en profunditat dels contenidors
d’escombraries.”
Contesta el Sr. Riera dient que el dissabte van ser netejats, però si és
necessari, es tornarà a fer. Normalment es neteja una o dues vegades per
setmana.
Es farà arribar la queixa a l’empresa i, si és necessari, es reforçarà durant
l’estiu. De totes maneres, també s’ha de recordar a la gent que s’han de
respectar els horaris del dipòsit d’escombraries i que s’han d’utilitzar a partir
de les 20 hores, doncs d’aquesta manera es limiten les pudors.

El Sr. Garcia, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA, presenta el
següent prec:
“La plaça Lluís Companys és un centre neuràlgic del barri de Can
Carbó. En aquesta plaça hi ha col.locats a la superfície uns
contenidors d’escombraries que no donen una bona imatge a aquesta
plaça en particular i al barri en general.
PREGUEM QUE:
En el termini de temps possible més curt, es realitzin les obres
oportunes per al soterrament d’aquests contenidors.”
Contesta el Sr. Riera que els serveis tècnics municipals ja han contactat
amb el propietari dels terrenys que estan buits, i properament farà una
promoció d’habitatges. La idea de l’Ajuntament és habilitar contenidors
soterrats al C/ Girona, i aleshores l’Ajuntament podrà eliminar els
contenidors de superfície de la plaça Lluís Companys.
El problema és que els carrers que envolten aquesta plaça són molt estrets i
no caben els contenidors.
El Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el
següent prec:
“Els serveis de seguretat han de mantenir, com a mínim, els
anomenats serveis mínims, que vol dir els torns que facin, les vint-iquatre hores del dia, els 365 dies de l’any.
Hem detectat que hi ha franges horàries a on no s’arriba al mínim de
cobertura per a una població com Lloret de Mar.
A més, el proper mes de setembre hi haurà 12 agents que tindran
que passar per l’acadèmia, i això suposarà unes baixes d’efectius per
a la planificació d’horaris.
Per altra banda, aquest grup municipal ha formulat varis precs als
Plens que han estat contestats que passarien per la Comissió de
Mobilitat i no hem rebut noticia de si es farà cap tipus d’actuació en
els temes plantejats.
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1. Tenir una reunió amb la Regidoria de Governació per a que
ens expliqui la forma de fer els quadres d’horari de la Policia
Local, els torns que existeixen i el per què de cada torn,
com a rutina i com a dia especial amb esdeveniments, i com
ho pensen fer de cara al mes de setembre.
2. Que s’informi a cada grup sobre les accions que es
determinin des de la Comissió de Mobilitat, o bé, poder
participar quan aquesta sigui convocada.”

Contesta la Sra. De la Torre que primerament li voldria dir que el prec és
imprecís i no deixa de ser una mera manifestació per part d’ell, donat que
totes les franges horàries estan cobertes, per donar una resposta a la
població per part de la policia local.
Li puc acreditar, i vostès ja ho sap, que el nostre municipi mai havia tingut
una plantilla de la policia amb tants efectius. Es tracta, fins a la data, del
major nombre de policies locals destinats a donar servei a la població, 96.
Aquest equip de govern va fer la promesa que en el decurs d’aquesta
legislatura arribarien a tenir una plantilla de 100 efectius, i un cop passats
els anys hem cobert les places vacants i hem incrementat el nombre
d’efectius en 10.
Pel que fa a les franges horàries, aquestes estan distribuïdes en 3 torns de
treball que garanteixen la prestació continuada del servei de policia local les
24 hores del dia. El nombre d’efectius destinats a cobrir aquestes franges
varien en funció de la demanda de serveis, concentrant el major nombre
d’efectius, a les franges horàries de màxima demanda (de 8 a 21 hores),
seguint criteris tècnics.
Disposem, doncs, d’un nombre suficient d’agents que garanteix donar una
resposta policial eficaç en funció de cada època de l’any.
Tots els agents han de passar, com sempre s’ha fet, el curs de formació
bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (de setembre a juny), i
això ho han de fer els 12 agents nous.
En relació a la petició de tenir una reunió amb ella relatiu al quadrant de la
policia local i els seus torns. Aquesta regidora, quan vulguin, tindrà una
reunió amb vostès al respecte, si bé, com ja saben, i en relació al
funcionament i organització interna de la plantilla, és una qüestió que en
principi és pròpia del nostre inspector de la policia en la qualitat que té, i
compte amb tota la nostra confiança al respecte.
Com vostès ja saben, donat les vegades que he fet esmena de la comissió
de vialitat, aquesta es reuneix de forma periòdica en funció de les
necessitats, havent un ordre dels assumptes a tractar i en la que estan
presents tècnics i regidors de les àrees competents, on es resolen els
assumptes a tractar i la seva execució. Es una comissió tècnica.
Evidentment, aquests acords consten i es poden veure, un cop s’han portar
a terme en el nostre municipi.
El Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el
següent prec:

“Aquest mes de juliol estem tenint uns resultats de visites turístiques
alt. No cal fer cap estadística per veure el que a simple cop de vista
podem observar, el perfil dels que ara ens visiten és de adolescents o
joves, varies nacionalitats, danesos, alemanys, francesos, de l’Europa
de l’est.
Tots són clients potencials de l’oferta d’oci que a Lloret de Mar
disposem, l’oci nocturn. La forma d’atraure als joves cap als diferents
locals d’oci nocturn està basat en campanyes publicitàries, és a dir,
cartells lluminosos, banderes, cartells amb molts colors a les façanes i
la publicitat en mà.
L’administració ha de garantir el correcte ús de la via pública per a
que no es facin excessos, i la eina de la que disposa és l’Ordenança
de la Via Pública.
L’ordenança de la via pública vigent a Lloret de Mar ens diu:
Article 54è.b)
2.- No obstant això, es podrà autoritzar també la citada forma
de propaganda, prèvia autorització degudament sol.licitada,
quan es donin les següents circumstàncies:
...
Màxim de dos autoritzacions per establiments d’aforament de
més de 200 persones; tres pels de més de 300 i quatre pels de
més de 400. Les persones que realitzin la propaganda en mà
hauran de portar un element identificatiu confeccionat per
l’Ajuntament, i s’ubicaran en llocs perfectament delimitats
d’acord amb un plànol
que s’el.laborarà des de l’Ajuntament i que es repartirà entre
els locals i establiments autoritzats abans de començar la
temporada turística.
- S’hauran d’utilitzar tècniques d’informació adequades i evitar,
en tot cas, molèsties per als vianants.
- El repartiment només es podrà fer des de les 20 hores fins a
les 3
hores.
Article 55è.6.- No s'autoritzaran els cartells portats a ma, ni mitjançant
qualsevol tipus de disfressa amb caràcter publicitari.
El passat dimarts dia 14 de juliol a les 17 hores al Passeig Agustí
Font varem veure dues patinadores (adjuntem foto) repartint
publicitat de discoteques de Lloret de Mar.
Tenim també el coneixement de la publicitat que es fa d’una
discoteca de Lloret de Mar, amb un actor disfressat i cartell de dita
discoteca, la qual cosa també està prohibit i tal com diu l’ordenança
“.- No s'autoritzaran els cartells portats a ma, ni mitjançant qualsevol
tipus de disfressa amb caràcter publicitari.”
El PARTIT DEL SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL
formula el següent prec al Ple de la Corporació del 20 de juliol de
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1. Que es faci complir la normativa vigent i s’apliqui la sanció
per les accions publicitàries fetes.”
Contesta la Sra. De la Torre que com vostès ja saben, aquest article i la
resta d’articles de les actuals ordenances de la via pública són objecte
d’estudi per a la redacció d’una nova ordenança. Mentrestant, les actuals
estan vigents i, per tant, es fan complir a tothom. De fet, la vigilància i el
seu compliment és una tasca que diàriament fa la policia local, si bé és cert
que algunes actuacions poden passar desapercebudes, donat els múltiples
serveis que la policia local realitza al nostre municipi.
El Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el
següent prec:
“Tal i com assenyala l’Ordenança de la Via Pública a l’article 3
(Retolació i numeració):
RETOLACIÓ I NUMERACIO
Article 3r.- La retolació de la via pública té caràcter de servei
públic i s’haurà d’efectuar mitjançant col.locació de plaques de
ceràmica al casc urbà i metàl.liques a les urbanitzacions, i es
fixarà en cada cantonada o xamfrà com a mínim, seguint els
criteris estètics que es determinin des de l’Ajuntament.
Els veïns del carrer Francesc Torrecassana (veïnat del Molí) ens han
fet conèixer l’estat de la placa amb el nom del carrer (adjuntem foto)
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Que es retiri l’actual placa i s’installi la placa de ceràmica que
assenyala dita ordenança.”
Contesta la Sra. De la Torre que l’art. 3 de les ordenances es refereix a la
numeració i retolació dels carrers. Aquests són nombrosos i en cadascun
d’ells es procedeix a numerar-los i retolar-los de forma continua. Per això,
passarem a comprovar el que vostès manifesta i de ser necessari el canvi
de rètol, es procedirà a encarregar-ne un altre, i en cas de ser solament
necessària la seva col.locació així es farà. En funció de la demanda i de la
inspecció, es fa aquesta tasca de substituir les plaques que ho necessiten de
forma gradual.
El Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el
següent prec:
“Fent extensiva una queixa del veïns del carrer Enric Granados, entre
el carrer Oliva i el carrer Hipòlit Làzaro, i fent una inspecció del lloc,
hem pogut observar la ubicació de contenidors a sobre de la vorera.
Degut al malestar que ocasionen per olors, i ens assenyalen també
que els estrangers els utilitzen com a urinari públic.

Donada la no correcta ubicació a sobre de la vorera, ocupant així el
pas de vianants.(Adjuntem fotos).
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Que es retirin els contenidors de la seva ubicació actual, i no es
permeti aquesta ubicació, i es cerqui una ubicació o solució,
escoltant als veïns de la zona.”
Contesta el Sr. Riera dient que avui no hi eren, deuen ser d’algun dels locals
i, per tant, haurien d’estar dins el local i no al carrer. Ja es farà, de totes
maneres, un seguiment i per això pren nota.
El Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta la
següent pregunta:
“El passat 30 d’abril de 2009, per Junta de Govern Local es va
aprovar un conveni entre l’Ajuntament de Lloret de Mar i l’empresa
FLINDER DATA S.L., afincada a Barcelona i propietària del paratge
anomenat Can Juncadella, el qual determina dubtes sobre la
naturalesa jurídica del sender GR-92-11 i del camí de ronda, en el
seu tram entre la platja de Canyelles i Cala Morisca, al seu pas per la
finca anomenada Can Juncadella.
L’Ajuntament, basat en un estudi que va encarregar al Doctor en
Geografia Sr. Xavier Campillo i Besses al 2007 en forma d’informe
pericial sobre aquests dos temes, donen titularitat privada a una part
del camí GR92-11.
Que dit conveni a on s’acorda tancar el GR92-11 al seu pas per dita
finca, desviant-lo per la Urbanització URCASA, sempre que FLINDER
DATA S.L presenti en el termini de 3 mesos a comptar de la signatura
un projecte un projecte per a la realització de les obres del camí de
ronda.
Que un cop aprovat el projecte definitivament, en el termini màxim
d’un any a partir de l’esmentada data, FLINDER DATA S.L es
compromet a executar l’esmentat projecte.
I que un cop finalitzades les obres del camí de ronda aquest passarà
a ser el citat GR92-11. Aquest conveni va ser signat amb data 7 de
maig de 2009. Assenyalar que l’empresa titular de dita finca, està
afincada a Barcelona.
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1. Per què es va encarregar un informe pericial i qui el va pagar?
2. A on està el condicionant per a efectuar dit conveni i es compleixin
els termes exigits?
3. Per què no s’ha informat d’aquest conveni a organismes
supramunicipals?

4. Per què quan varem parlar d’una queixa de veïns de Lloret
Residencial, el Sr. Crespo va comentar que aquests senyors de
Lloret Residencial són de Barcelona i en aquest cas es soluciona
un problema a una empresa afincada a Barcelona, creant la idea
de tracte de favor?
5. Com veuen que aniran el compliment en dates? Es complirà?.”
JOAN CARLES
QUINTO
Contesta
el Sr. AMAYA
Riera que
l’informe pericial es va encarregar per l’anterior
Regidor
regidor
dePSC-PM
medi ambient i el va pagar la mateixa àrea. Si bé l’encàrrec es va
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fer
a l’anterior legislatura, es va pagar en aquesta.
El que es pretén en el conveni és recuperar el camí de ronda que hi ha a
primera franja de mar, que és públic i que està tallat per esllavissades; per
tant, avui en dia no es pot utilitzar.
Fins ara, s’ha estat utilitzant un camí privat que passa per sobre de la
propietat i que s’utilitzava com alternativa, però conculca la privacitat dels
propietaris.
Per sort, els actuals propietaris volen posar la zona en valor, i per això s’ha
firmat el conveni on s’estableix les diferents contraprestacions.
Així, els propietaris s’obliguen a pagar el projecte (el qual ja ha tingut
entrada a l’Ajuntament) i un cop aprovat es comprometen a realitzar l’obra
al seu càrrec. Això significa un benefici per Lloret de Mar, i s’estima que el
temps per tenir-ho serà d’un any i mig.
Per la seva part, el camí que fins ara passava per la seva finca transcorre
per fora de la mateixa.
En el cas que s’incomplís el conveni, es tornaria a la situació anterior a la
seva signatura. En aquest tema s’ha volgut ser transparent i confia que es
compleixi.
Intervé el Sr. Alcalde dient que no creu haver dit el que manifesta el Sr.
Amaya en el punt 4t. d’aquesta pregunta.
En tot cas, va parlar que el fax de sol.licitud de manifestació d’un grup de
veïns de Lloret Residencial que no són l’associació legalment establerta, sinó
una mera associació de veïns, enviaven el fax des de Badalona. Si he dit
alguna altra cosa ho corregeixo.

I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.

