
1 

 
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 07/10 
Dia: 31 de maig de 2010 
Sessió: ordinària 
Horari: de 20 a 23:33 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 
 
1. APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (26/04/2010). 
 
Tot seguit, s'examina l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 26/04/2010 la 
qual, trobada  conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 
Per part del Sr. Garcia es demana una prèvia, i prèvia autorització de la 
Presidència pren la paraula demanant que donat que a les 20:30 hores es 
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farà una concentració davant l’Ajuntament organitzada per la Plataforma per 
la Pau, amb motiu de l’atac per part de l’exèrcit israelià als vaixells de la 
“Flotilla de la libertad”, es faci un recés en la celebració d’aquest Ple perquè 
es pugui assistir a aquesta. 
 
Per part del Sr. Alcalde es diu que, en tot cas, al final d’un punt al voltant 
d’aquesta hora es farà un recés durant uns minuts. 
 
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: 
 
Despatx d’Alcaldia maig 2010 
 

• 29 d’abril: Assistència delegada a la regidora Sra. M. Antònia Batlle, 
juntament amb el regidor Sr. Ignasi Riera, a la inauguració de 
l’exposició del Republicanisme, a l’Antic Sindicat. 

 
• 30 d’abril: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret, Bon dia 

i Bona Hora. 
 

• 30 d’abril: Assistència, juntament amb altres regidors, a la 
inauguració de les X Jornades de l’Arròs a Lloret de Mar. 

 
• 2 de maig: Assistència, juntament amb altres regidors, als actes de 

l’Aplec de la Sardana i a l’homenatge al compositor Sr. Josep Coll. 
Acte organitzat al pavelló municipal degut a la pluja. 

 
• 3 de maig: Assistència a la reunió de la del Consell Rector de la 

Corporació de Salut del Maresme i la Selva, a l’Hospital Comarcal de 
Blanes. 

 
• 4 de maig: Assistència, juntament amb els altres membres, a la 

reunió de Direcció Operativa a Lloret Turisme. 
 

• 4 de maig: Assistència al col�loqui ofert pel Club d’economia, amb la 
participació de la Sra. Margarita Nájera, comissionada del Govern per 
a la requalificació de la platja de Palma de Mallorca, a l’Hotel 
Monterrey. 

 
• 5 de maig: Assistència delegada a la regidora Sra. Laura Bertran, a 

la presentació del llibre “Lo verdadero és un momento de lo falso”, 
escrit per Lúcia Etxevarria, a la sala d’actes municipal. 

 
• 6 de maig: Assistència a l’acte de cloenda del congrés de 

Gendarmes, juntament amb la regidora Sra. M. Àngels de la Torre, a 
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l’Hotel Olympic. 
   

• 6 de maig: Assistència, juntament amb el portaveus municipals, a la 
Junta de Portaveus. 

 
• 7 de maig: Visita al Hble. Sr. Josep Huguet, en la seva visita a les 

noves instal�lacions del Gran Casino Costa Brava. 
 

• 7 de maig: Assistència a l’acte de constitució de Consorci de la TDT a 
la Selva, a Blanes. 

 
• 10 de maig: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret, Bon 

Dia i Bona Hora. 
 

• 11 de maig: Assistència, juntament amb el regidor Sr. Romà Codina, 
al lliurament de claus dels habitatges de protecció oficial a Fenals. 

 
• 11 de maig: Participació en el programa Fil Directe amb l’alcalde, del 

Canal Català de la Selva. 
 

• 12 de maig:  Assistència a la inauguració de les jornades 
d’infermeria, a l’Hotel Olympic. 

 
• 13 de maig: Participació en el programa Catalunya Opina. 

 
• 14 de maig:  Assistència, juntament amb tots els membres de la 

corporació, a la inauguració del nou Cap de l’avinguda de Vidreres, 
Dr. Benito Inaraja. 

 
• 14 de maig: Assistència delegada a la regidora Sra. Ester Olivé, al 

lliurament de diplomes de l’acadèmia CELL de Lloret de Mar, al Casal 
de l’Obrera. 

 
• 15 de maig: Assistència, juntament amb altres regidors, a la neteja 

del Bosc de Puig de Castellet. 
 

• 16 de maig: Assistència, juntament amb altres regidors de la 
corporació, a la Festa de les Flors a l’Ermita de les Alegries. 

 
• 18 de maig: Assistència al Consell Rector de la Corporació de Salut 

del Maresme i la Selva, a l’Hospital Comarcal de Blanes. 
 

• 19 de maig: Assistència juntament amb el regidor Sr. Ignasi Riera, a 
la Junta de Portaveus, amb motiu del PALS. 

 
• 19 de maig: Assistència a la reunió de l’Obreria de Santa Cristina. 
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• 20 de maig: Assistència, delegada a la regidora Sra. Laura Bertran, 
a la roda de premsa de les visites guiades a Lloret de Mar. 

 
• 20 de maig: Assistència, juntament amb altres regidors, al dinar de 

Santa Rita, al Restaurant El Trull. 
 

• 21 de maig: Assistència, delegada en el regidor Ignasi Riera, a la 
sortida del Rally Solar. 

 
• 21 de maig: Assistència a la cloenda del Prestige Hotels of the 

World, a l’Hotel Santa Marta.  
 

• 23 de maig: Assistència, juntament amb el regidor Sr. Ivan Tibau, a 
la I Triatló Spring de Lloret de Mar. 

 
• 24 de maig: Participació en el Ple de l’Ajuntament dels Infants, 

celebrat a la Sala d’Actes Municipal. 
 

• 24 de maig: Assistència, juntament amb altres regidors, a la 
inauguració de l’exposició “Sentiments” d’artistes de Lloret i Blanes. 

 
• 25 de maig: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret, Bon 

Dia i Bona Hora. 
 

• 26 de maig: Assistència a la roda de premsa, delegada al regidor 
d’esports Sr. Ivan Tibau, a la presentació dels Campionats d’Espanya 
d’Atletisme Juvenil i Cadet, a la sala d’actes municipal. 

 
• 27 de maig: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret, Bon 

Dia i Bona Hora. 
 

• 27 de maig: Assistència, juntament amb els regidors, Sr. Ivan Tibau 
i Sr. Romà Codina, a la presentació del 3r memorial Sr. Juan Antonio 
Pomares, a la Sala d’actes municipal. 

 
• 28 de maig: Assistència, juntament amb altres membres de la 

corporació, a la presentació del Pla Estratègic de Turisme, a l’Hotel 
Guitart Monterrey. 

 
• 28 de maig: Assistència al sopar ofert per l’Obreria de Santa Cristina 

al Restaurant El Trull. 
 

• 30 de maig: Participació, juntament altres regidors, al Campionat 
Nordic Walking Series de Lloret de Mar. 

 
• 31 de maig: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret, Bon 

Dia i Bona Hora. 
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3. RATIFICACIÓ ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL. 
 
Per part del Sr. Alcalde s’informa que la Junta de Govern Local, en data 
16/04/2010, va aprovar la participació del nostre Ajuntament en els Plans 
extraordinaris d’ocupació local del Consell Comarcal de la Selva. 
 
Per això, s’assigna al citat Consell la contractació de 69 persones 
desocupades en 6 projectes de treball diferents. Es declara d’utilitat pública i 
d’interès social aquests projectes, s’adopta el compromís de consignar en el 
nostre pressupost ordinari l’aportació econòmica no subvencionada pel 
Departament de Treball, i es faculta a l’alcalde per a la signatura dels 
documents que siguin escaients. 
 
Així mateix, per la Junta de Govern Local de 23/04/2010, s’aprova la 
sol.licitud a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, de la concessió 
per a l’explotació del bar-restaurant situat a la platja de Fenals, propietat de 
l’Estat, per un termini no inferior a 10 anys. 
 
Se sol.licita també que es faculti a l’Ajuntament perquè aquest pugui 
explotar aquest servei en les formes previstes per la legislació vigent, i 
facultar a l’alcalde per a la signatura dels documents escaients. 
 
Intervé la Sra. Parrilla dient que el primer acord de Junta de Govern 
s’esdevé gràcies a una moció que va presentar el grup del PSC al passat Ple 
del primer de març. 
 
Fruit de l’acord dels 30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el 
desenvolupament social de Catalunya que el passat 21 de desembre de 
2009 van signar el principals agents socials i econòmics de Catalunya 
(CCOO, UGT, Foment i Pimec)  i el president de la Generalitat, José Montilla, 
neix el Projecte Impuls-Treball. 
 
Aquesta iniciativa considera clau l’impuls de les polítiques en matèria 
d’ocupació que permetran: 
 

• donar un servei més personalitzat i adaptat a la realitat de cada 
persona, 

• potenciar les capacitats dels treballadors i treballadores i 
• incrementar les possibilitats d’ocupació amb especial atenció als 

sectors de futur i l’emprenedoria. 
 
El Projecte Impuls ha estat possible gràcies als recursos extraordinaris 
provinents del nou model de finançament que ens proporciona el 
nou Estatut d’Autonomia de Catalunya i a la voluntat del Govern, agents 
socials i econòmics, territori i persones, al capdavant, per promoure un 
mercat de treball de qualitat que generi oportunitats professionals per a 
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tothom. 
 
Els plans d'ocupació són programes destinats a promoure la contractació 
laboral de persones aturades per a la realització d'actuacions de caràcter 
temporal i d'interès general i social.  
 
El Servei d'Ocupació de Catalunya subvenciona el cost salarial i de 
Seguretat Social derivada de la contractació laboral de persones aturades.  
 
Les actuacions descrites tenen naturalesa addicional respecte de les 
actuacions habituals de les entitats que promouen els plans d'ocupació i 
tenen com a objectiu proporcionar una feina a les persones que altrament 
tindrien gran dificultats per trobar-ne una en el mercat obert.  
 
Tenen caràcter preferent per als projectes de plans extraordinaris 
d'ocupació local les persones que es trobin en una de les situacions 
següents: 
 

a) Treballadors i treballadores que han participat en accions formatives 
relacionades amb els sectors prioritzats a la convocatòria. 

b) Joves de fins a 30 anys. 
c) Treballadors i treballadores amb discapacitat i altres col�lectius en 

situació de risc d'exclusió social. 
 
Les entitats que poden sol�licitar subvencions per a plans d'ocupació són les 
entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades, i 
les entitats i institucions sense ànim de lucre i universitats públiques amb 
seu a Catalunya.  
 
Poden ser beneficiaris dels plans d'ocupació les persones inscrites a les 
oficines de Treball com a demandants d'ocupació no ocupades. 
 
Què suposa aquest Pla per Lloret? Doncs donar feina a 69 persones durant 
un període de 6 mesos, a més aquesta feina anirà acompanyada d’una 
formació específica en cada àmbit de contractació i una formació transversal 
que contempla diferents àrees.  
 
La moció presentada pel grup municipal del PSC el mes de març i que es va 
aprovar per unanimitat pels membres d’aquest consistori, preveia també, en 
un dels seus punts d’acord que els grups municipals participaríem en la 
presa de decisions sobre les places i destí d’aquests treballadors pel Pla 
Municipal d’Ocupació abans de la inclusió a la convocatòria. Aquest era 
l’acord, lamentem, però que no s’ha tingut en compte cap tipus de 
participació. 
 
Esperem que el tercer punt dels acords d’aquella moció no se’l saltin, a on 
dèiem “Informar als agents socials, associacions, gremis i teixit  
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representatiu dels ciutadans i ciutadanes de Lloret de Mar dels projectes 
sorgits del consens de tots els grups municipals.” Esperem que siguin 
informats. 
 
Per acabar ens felicitem per aquesta iniciativa, però reiterem el nostre 
malestar per no haver pogut participat. Esperem i preguem que els acords 
de Ple no siguin saltats a la torera com ha succeït en aquest cas. 
 
Contesta el Sr. Alcalde que s’ha informat del programa mitjançant la ràdio, 
la televisió i la web, així com també mitjançant el SOM (Servei d’Ocupació 
Municipal). 
 
S’ha fet un esforç per poder tenir la documentació en el temps que se’ns 
demanava, i així mateix l’Ajuntament fa un esforç econòmic en aquests 
temps tant difícils. Nosaltres desitgem que es contracti a gent de Lloret i 
confiem que els requisits que s’exigeixin facilitin el que així sigui. El mateix 
s’està intentant en les persones que es contracten per fer la neteja de 
boscos. 
 
Tots desitgem que aquestes places es puguin cobrir i, si pot ser, amb 
aturats de la nostra població. Com s’ha pogut veure, la Junta de Govern 
Local ho va aprovar el 16 de maig, i ja s’ha informat per tots els mitjans 
possibles que els interessats s’apuntin al SOM. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 

 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
Des de l'última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat, 
per raons d'urgència, acords de competència  del Ple  i que, com a 
conseqüència, cal la seva ratificació  per aquest. Els acords són els 
següents: 
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 16/04/2010  
 
13.29.- SOL�LICITUD DE SUBVENCIÓ - PLANS 
EXTRAORDINARIS D'OCUPACIÓ LOCAL (PROJECTE IMPULS-
TREBALL) 
 
REF EXP.: 10602010000035 
 
Vist que el plans extraordinaris d’ocupació locals són accions en 
l’àmbit de les polítiques actives que sota la denominació de: Projecte 
Impuls, tenen per objectiu impulsar la formació, el treball i tota 
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actuació en matèria d’ocupació,   prioritzant els sectors amb més 
perspectives de futur. 
 
Vist que els plans d’ocupació local estan adreçats a persones aturades 
principalment a aquelles que no rebin prestació d’atur o estiguin a 
punt de esgotar-la i que combinen l’experiència professional amb la 
formació per tal que millori la seva qualificació i competència 
professional.   
 
Atès allò que disposa l’ordre de TRE/84/2010 de 22 de febrer  que 
regula l’atorgament de subvencions per a plans extraordinaris 
d’ocupació locals (projecte Impuls-Treball).  
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2007, de delegació 
de competències a la Junta de Govern Local. 
 
Per tot el que s’exposa la Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar la participació de l’Ajuntament de Lloret de Mar en  
els plans extraordinaris d’ocupació local promogut i/o gestionat pel 
Consell Comarcal de la Selva amb el projecte Plans extraordinaris 
d’Ocupació locals (Projecte Impuls-Treball) per al període del 30 de 
juny al 30 de desembre així com l’aprovació d’aquest.  
 
SEGON.- Assignar al Consell Comarcal de la Selva la contractació de 
69 persones desocupades d’acord amb el nombre de contractes 
especificats al l’annex 2 de l’Ordre TRE/84/2010 de 22 de febrer, amb 
els següents projectes de treball: 
 
– Digitalització de documents a l’arxiu (2 persones) 
– Instal�lació de xarxes telemàtiques i cablejat (3 persones) 
– Rehabilitació d’espais públics (7 persones) 
– Projectes de rehabilitació d’edificis i instal�lacions públiques (33 

persones): 
- Obres de reparació i manteniment de l’arxiu municipal  
- Reparació i manteniment dels vestuaris del pavelló “El Molí” 
- Reforma i manteniment en edificis públics municipals 
- Projecte de les obres de reforma en vàries escoles del municipi 

– Campanya de sensibilització en eficiència energètica i energies 
renovables (12 persones) 

– Extracció i aprofitament de residus de poda/forestals per a usos 
energètics com a biomassa (12 persones) 

 
TERCER.- Declarar d’utilitat pública i d’interès social el projecte abans 
esmentat, per raó que participarà en el foment de l’ocupació en el 
municipi, millorarà la qualificació professional i afavorirà la inserció 
laboral dels joves participants. 
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QUART.- Adoptar el compromís de consignar en el pressupost ordinari 
d’aquesta corporació, l’aportació econòmica no subvencionada pel 
Depart. de Treball, per les actuacions aprovades per portar a terme el 
Projecte abans esmentat a través dels Plans extraordinaris d’Ocupació 
locals (Projecte Impuls-Treball). 
 
CINQUÈ.- Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i 
representació de l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels 
documents que calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la 
Corporació. 
 
SISÈ.- Aquest acord se sotmetrà a la ratificació del Ple de la 
Corporació, en la primera sessió que se celebri. 
 
SETÈ.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva i a les 
diverses seccions municipals implicades en els projectes presentats. 
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 23/04/2010  

 
14.72.- SOL�LICITUD CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA BAR-
RESTAURANT PLATJA FENALS 
 
Per Ordre Ministerial de data 21/02/2001 (Ref. C-421/1-Girona 
PP/GL) i per a un termini de deu (10) anys, s’atorgà a l’Ajuntament 
de Lloret de Mar la concessió administrativa per ocupar la zona 
aritimoterrestre d’aquest terme municipal, amb un servei de bar-
restaurant propietat de l’Estat que s'estableix a la platja de Fenals, 
entre les fites M-14 de la OM 19/94/77 i el M-1 de la OM20/09/66. 
 
Segons l’esmentat Ordre Ministerial, un cop finalitzat el termini de 
concessió, revertiran al domini públic estatal els terrenys, obres i 
instal�lacions objecte de la concessió, estant obligat el concessionari, 
a les seves expenses, a la demolició i retirada de dites obres i 
instal�lacions, parcialment o total, fins i tot amb reposició del terreny 
al seu anterior estat, excepte en el cas que l’Administració durant el 
termini de tants mesos, abans del venciment del termini de la 
concessió, com anys tingui el mateix, per pròpia iniciativa o a petició 
del concessionari, declari que, atès que manté l’interès públic de les 
obres i instal�lacions, procedeix el seu manteniment per continuar la 
seva explotació en la forma que es determini. 
 
En data 10/06/02 l’Ajuntament de Lloret de Mar dóna trasllat al 
Servei Provincial de Costes a Girona del Projecte executiu aprovat en 
data 20/03/02 (expedient OBMA). El certificat final de la direcció de 
l’obra és de 18/03/02, l’acta de replanteig de les obres de data 
16/05/02 i l’acta de reconeixement final de la concessió atorgada per 
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OM de 21/02/01, de data 29/05/07. 
 
Vist que el Servei Provincial de Costes de Girona, mitjançant escrit de 
data 30/07/08 (RGE núm. 13409 de data 05/08/08), va comunicar a 
aquest Ajuntament que, com a resultat de l’Acta de Reconeixement 
Final, calia iniciar les actuacions per tal de reduir la superfície de la 
terrassa del bar-restaurant fins a 50 m². 
 
En data 18/03/09 (NRS E2009003399) s’emet ofici al Servei 
Provincial de Costes de Girona informant de la realització dels treballs 
de desmuntatge del tancament fix de vidre i alumini del Restaurant 
Planiol de la Platja de Fenals, donant compliment al requeriment. 
 
La superfície total ocupada per la concessió és de nou-cents trenta-sis 
(936) m² de terrenys de domini públic marítimo-terrestre, sent 
l’ocupació del bar-restaurant i la terrassa de cent cinquanta (150) m² 
i la resta de l’espai exterior zona enjardinada. En l’espai enjardinat 
s’hi ubica l’edificació dels serveis higienicosanitaris d’ús públic. 
 
Considerant que aquesta instal�lació està plenament integrada en el 
paisatge i que es considera d’interès municipal mantenir-la atès que 
ofereix un bon servei als usuaris de la platja de Fenals. 
 
Atès que es considera que la concessió ha d’estar atorgada a aquest 
Ajuntament de Lloret de Mar per explotar-la en qualsevol de les 
modalitats que permet l’ordenament vigent, a fi d’obtenir fonts de 
finançament per sufragar les despeses derivades de les obligacions de 
l’ajuntament de vetllar per la neteja, higiene, salubritat, vigilància i 
d’altres serveis necessaris en les platges. 
 
D’acord amb l’establert en el Reial Decret 1387/2008, d'1 d’agost, 
sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de 
Catalunya pel Reial decret 1404/2007, de 29 d’octubre, en matèria 
d’ordenació i gestió del litoral, es traspassen a la Generalitat de 
Catalunya la gestió de les concessions demanials, que inclou, en tot 
cas, l'atorgament, la renovació, la pròrroga, la modificació i l'extinció.  
 
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. Sol�licitar a la DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS, AEROPORTS I 
COSTES que s’atorgui a l’Ajuntament de Lloret de Mar la concessió 
administrativa per a l’explotació del bar-restaurant propietat de 
l’Estat, situat a la platja de Fenals d’aquest terme municipal de Lloret 
de Mar (Girona), per un termini no inferior a deu (10) anys. 
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SEGON. Sol�licitar, així mateix, que en el document de la concessió es 
contempli la facultat de l’Ajuntament d’explotar aquest servei per 
qualsevol de les formes de gestió directa o indirecta previstes en la 
legislació de Règim Local vigent. 
 
TERCER. Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i 
representació de l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels 
documents que calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la 
Corporació. 
 
QUART. Aquest acord se sotmetrà a la ratificació del Ple de la 
Corporació, en la primera sessió que se celebri. 
 

Pren la paraula l’Alcalde-President dient que donada la presència a la sala de 
persones interessades en el punt 8, algunes d’elles amb nens de diferents 
edats, es canviarà l’ordre del dia, avançant el punt 8. 

 
8. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I 
UNIÓ PER INSTAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
PER INICIAR LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L’INSTITUT-ESCOLA. 

 
D’ordre de la Presidència pren la paraula la Sra. Olivé, la qual dóna lectura 
íntegra a la moció. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que ERC de Lloret ha treballant sempre en 
aquest tema, com ho va fer també per l’escola Àngels Alemany. 
 
Ja sabem com van les obres de les administracions, i més en aquests temps 
de crisi econòmica. De totes maneres, és clar que l’equipament es necessita 
i que les obres ja haurien d’haver començat. 
 
Es una necessitat per l’espectacular augment de població que Lloret ha 
tingut en aquests últims anys. De totes maneres, ell no té més informació 
que la que té l’equip de govern. 
 
Ja està d’acord amb la moció i per això donarà suport perquè necessitem 
l’equipament i entén que es demani, si bé creu que sobra la clau política en 
què es fa. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor, dient que no és habitual que l’equip de 
govern presenti aquesta mena de mocions, doncs són ells els que tenen el 
contacte amb les altres administracions. 
 
Suposa que es presenta per tenir més força a l’hora de demanar que es 
compleixi amb el que es va prometre. Nosaltres, com Ajuntament, hem fet 
els deures i per tant hem d’exigir que l’altra part també els faci. Per tant, 
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recolzarà la moció, perquè les obres d’aquest equipament tant necessari 
comencin  com més aviat possible. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que ells votaran a favor d’aquesta 
moció perquè consideren que els alumnes de l’Institut-escola sempre 
estaran més bé en un edifici que en mòduls prefabricats. Però també cal 
remarcar les contradiccions d’un equip de govern que exigeix a una 
administració que acompleixi els terminis d’una obra, quan al municipi que 
governa té obres amb retards de dos i tres anys, i encara no han finalitzat. I 
això ens fa pensar que aquesta  moció no és diferent de la presentada pel 
PP, en quant a connotacions d’oportunisme polític. Tots sabem que aviat hi 
haurà eleccions al Parlament de Catalunya, i CIU ja fa anys que no governa i 
en té ganes. 
 
ICV-EUIA atribueixen el retard potser a la situació econòmica del país. 
Aquest govern d’esquerres ha donat mostres, des del començament de la 
seva primera legislatura, de no deixar de banda les polítiques socials i de 
serveis a les persones . A tall d’exemple: 
 

• L’any 2003, el govern de CIU destinava 323 MEUR a serveis socials, 
mentre que l’any 2009 ha estat de 1954 MEUR.  

• La partida pressupostària per a la renda mínima d’inserció ha passat 
de 64 MEUR el 2006 a 100 MEUR el 2009 (un increment del 56%).  

• Han doblat els ajuts econòmics a les persones vídues (31 MEUR el 
2003 a 63 MEUR el 2008), malgrat que les pensions són 
responsabilitat de l’Estat i que la Generalitat només pot 
complementar rendes. 

• El 2010 han augmentat un 33% el pressupost per a l’atenció a les 
persones dependents i han arribat als 1900 MEUR. Gairebé 100 000 
persones ja reben ajuts de la llei de dependència. 

 
Amb aquestes dades és fàcil pensar que amb la crisi econòmica actual hagin 
establert un calendari de prioritats. Però també és cert que sembla que els 
terminis  de construcció de centres escolars sigui un mal endèmic. I això 
governi qui governi.  
 
Si fan memòria, al col�legi Pompeu Fabra, quan governava CIU a la 
Generalitat, van instal�lar unes aules prefabricades per acollir els cursos de 
P3, i allà es van estar durant 4 o 5 anys, fins que varen construir l’actual 
parvulari, on també va haver-hi problemes perquè s’inundaven d’aigua.  
 
I si parlem dels instituts, doncs més del mateix. Primer l’actual Ramon Coll i 
Rodés, que va començar com a extensió de l’Institut de Batxillerat Sa 
Palomera de Blanes, va estar ubicat a l’edifici de la Casa de la Cultura 9 o 10 
anys, durant una bona part dels quals ja tenien els terrenys adjudicats. 
Quan van traslladar-se definitivament a l’actual edifici, ja era petit i la casa 
de la cultura va acollir el nou institut, el Rocagrossa, durant 7 anys (del 
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1996 al 2003). Durant set cursos tothom va haver de superar les dificultats 
de la situació: grans desplaçaments a les pistes d'atletisme amb tots els 
grups i a l'Escola d'adults per a les classes de batxillerat, l'esbarjo a la plaça 
amb un recinte tancat amb una reixa portàtil, la convivència al bar del casal 
de jubilats, etc. 
 
Com podem veure, sembla ser  que és una tradició aquests incompliments 
de terminis en la construcció de centres educatius, i per això nosaltres 
aprovarem aquesta moció. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que ells votaran a favor 
de la moció, donat que es porta un retard de 2 anys sense que s’hagin 
explicat les raons. 
 
La moció és correcte i molt més que raonada, i per tant, com ja ha dit, 
votaran afirmativament. 
 
Tot seguit, intervé la Sra. Parrilla dient que vista la moció que presenta el 
grup municipal de CiU, el primer que varem fer és contactar amb els Serveis 
Territorials d’Educació per informar-nos del que estava passant. 
 
En primer lloc ens va sorprendre que ens diguessin que el mateix senyor 
Crespo havia parlat un dia abans amb el Director dels Serveis Territorials 
d'Educació a Girona, Sr. Otero. 
 
Resulta, és el que ens han explicat, que entre l’empresa adjudicatària del 
concurs, Capdeferro Constructors S.A, i la Generalitat de Catalunya estaven 
en negociacions en referència a uns preus que no estaven a la licitació 
oficial. Aquestes negociacions, finalment, han anat per bon camí i s’espera 
que a l’octubre s’iniciï les obres de l’Institut –Escola. 
 
El PSC vol que es construeixi l’institut-escola el més aviat possible.  
  
Contesta la Sra. Olivé que la moció no té rés de política i que el que pretén 
és posar-se al costat de les famílies que pateixen el retard de l’inici de les 
obres d’aquest equipament tant necessari. Aquesta moció no es presenta 
avui per casualitat. 
 
Ja l’any 2006 es va veure la necessitat, per creixement poblacional, que 
hagués una 5a escola i un 3r institut. Entre el 2006 i el 2009, any en que 
s’adjudica l’obra, l’Ajuntament no s’està en cap moment quiet. Ella mateixa 
pocs dies després de signar l’acta de Regidora va fer una visita al Sr. Otero 
demanant la previsió respecte a la construcció del centre. 
 
Al cap d’un any, després d’haver tornat a cedir els terrenys i després 
d’haver aportat tota la documentació que se’ns anava demanant, va tornar 
a visitar el Sr. Otero. En aquella ocasió la resposta va ser més optimista, ja 
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que es va comunicar que Lloret disposarà d’un IE i que es preveia la 
construcció en breu. 
 
Finalment, l’obra s’adjudica el maig de 2009 i es presenta l’avantprojecte 
l’octubre del mateix any. 
 
Mentrestant, l’institut i l’escola ja estan en funcionament. L’escola des del 
2007 i l’institut des del 2008. 
 
Sensibles en que volien que aquests nens i nenes fessin el seu aprenentatge 
en les millors condicions possibles, aquest equip de govern va buscar uns 
terrenys propers al definitiu, i que a més reunissin les condicions idònies per 
ubicar-hi els barracons. 
 
Fins ara han estat bé, però el creixement d’aquests dos centres, tant en el 
nombre d’alumnes com en barracons, ha estat important. 
 
Així, en l’escola, dels 2 mòduls al curs 2007/2008 s’ha passat al curs 
2010/2011 a 5 mòduls més mig compartit amb l’institut. Quant a alumnes, 
s’ha passat de 70 a 200. 
 
Quant a l’institut, aquest últim curs ha hagut 4 mòduls i mig, comptant en 
l’actualitat amb 145 alumnes. 
 
Davant la manca d’informació respecte a l’inici de les obres, el passat 12 
d’abril va demanar verbalment primer i també per escrit, en quin moment 
del procés estaven, ja que el retard començava a ser important, degut a 
què l’adjudicació es va fer el 28 de maig de 2009 i comptant els 15 mesos 
d’execució hauria d’estar en funcionament per agost del 2010. 
 
Estarien, doncs, a 3 mesos de finalitzar les obres a dia d’avui, però encara 
no ha entrat cap màquina i l’espai es redueix. 
 
Per tant, no és tant un retard sinó que encara no s’ha iniciat i, per tant, és 
també una manca d’informació. 
 
Confia que la moció es pugui aprovar per unanimitat i com anècdota dir que 
en un diari d’ahir sortia la notícia que l’obra estaria acabada el desembre de 
2010, cosa evidentment impossible donat que a data d’avui no ha entrat cap 
màquina. En definitiva, necessitem que ens informin i comencin l’obra ja. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Coloma dient que ells ja han dit que votaran a 
favor, però haguessin preferit que la presentació de la moció hagués estat 
conjuntament. Ja s’ha fet altres vegades, i hagués demostrat que no havia 
intenció política en la seva presentació. 
 
Intervé, novament, el Sr. Garcia dient que ells també votaran a favor, però 
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a l’igual que el Sr. Coloma hagués estat millor que es presentés 
conjuntament. 
 
Contesta novament la Sra. Olivé dient que vol aclarir que quan va fer arribar 
la moció als diferents grups, va dir que estava a la seva disposició per fer 
les correccions necessàries.  
 
Està contenta que avui prosperi aquesta moció i confia que ajudi a què hagi 
més informació i que tots puguin celebrar que les obres s’iniciïn en el més 
breu temps possible. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, tot dient respecte a la intervenció 
de la Sra. Parrilla, que és  cert el que ha dit sobre el Sr. Otero, però que ell 
ja ho va explicar a la Comissió Informativa. També ho és que el Sr. Otero li 
va pregar que no digués que s’iniciarien el mes d’octubre, però bé, ja ho ha 
dit la Sra. Parrilla.   
 
Es important que tots votem a favor i que sigui veritat que les obres s’iniciïn 
a l’octubre. Ha de dir que en aquest tema el Sr. Otero ha estat clar, però 
nosaltres tenim dret a dissentir i a garantir que les obres es comencin i que 
tinguem aquest necessari equipament el més aviat possible. 
 
No tinguin dubtes que hem treballat sobre el tema i que hem fet moltes 
reunions sobre el mateix. 
 
Nosaltres no hem polititzat el tema, i el que ha fet política oportunista és el 
Sr. Garcia. També ha de dir que amb l’anterior delegat, Sr. Bosch, en 8 
mesos l’escola estava enllestida. Recordar que hem fet 3 vegades la cessió 
per qüestions de la divisió del solar, i totes elles a petició del Departament 
d’Educació de la Generalitat. 
 
Recordar-li al Sr. Garcia que quan el nostre grup de CIU va entrar a 
governar a Lloret el 2003, Lloret no tenia Serveis Socials propis, sinó que es 
feia a través del Consell Comarcal. Per tant, el seu grup no ens pot donar 
cap lliçó sobre temes socials, i també podríem parlar quan vulgui de la Llei 
de Dependència. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

En el ple de 27 de juliol de 2006 es cedeixen els terrenys pel CEIP i 
l'IES a la zona de Sta. Clotilde de Lloret de Mar.  
 
El 14 de novembre de 2006 el delegat dels SSTT de Girona el Sr. 
Joaquim Bosch envia una carta a l’Ajuntament acceptant  la viabilitat 
dels terrenys.  
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En el ple de  28 de gener de 2008 es cedeixen els terrenys dividits en 
dues finques tal i com van demanar des de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El dia 27 de gener de 2009 surt publicat a la premsa l’Acord de 
Govern on diu que hi ha prevista la construcció d’un Institut-Escola a 
Lloret de Mar amb una inversió prevista de 8.193.546.70€. 
 
El 27 de febrer de 2009 surt publicat al DOGC l’anunci on es fa 
pública la licitació del contracte de redacció del projecte i posterior 
construcció de l’Institut-Escola a Lloret de Mar per un import de 
7.220.101.73€ + IVA on es detalla que el termini d’execució serà de 
15 mesos (5 mesos per la redacció del projecte i 10 mesos per 
l’execució de l’obra). 
 
El dia 16 de juny de 2009, l’Ajuntament de Lloret de Mar rep carta del 
Sr. Andreu Otero, director dels Serveis territorials d’Educació a 
Girona, comunicant que GISA ha adjudicat el concurs a Capdeferro 
Constructor, S.A. 
 
El dia 25 d’octubre de 2009 es presenta a la sala de Plens de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar el projecte inicial de l’Institut-Escola. Hi 
són presents membres de l’Ajuntament, de GISA, del Departament 
d’Educació, representants de les associacions de mares i pares de l’ 
Institut i de l’escola  i els directors dels dos centres que actualment 
estan ubicats en barracons. 
 
En data 4 de febrer de 2010 rebem carta del Sr. Camil Fortuny on es 
demana que l’Ajuntament de Lloret de Mar torni a cedir el terreny, 
per tercera vegada, ara com a una única finca. 
 
El dia 1 de març de 2010 el Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
acorda cedir a la Generalitat de Catalunya el terreny per ubicar-hi 
l’Institut-Escola. 
 
Davant la manca d’informació i el retard que estem patint: 
 
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: 
  
1.- Sol�licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya l’inici de les obres de l’Institut-Escola adjudicades a 
Capdeferro Constructor, S.A. i la seva finalització dins el termini 
establert. 
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2.- Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, als Directors de l’Escola Nou Lloret i de l’ Institut Lloret 
de Mar així com a les seves respectives associacions de Mares i Pares. 
 

Essent les 20:44 hores, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió per uns 
minuts, per assistir a la concentració abans esmentada. El Ple es reanuda 
essent les 20:50 hores. 

 
4. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE D’OBRA D’UNA 
PART DE LA NOVA AREA ESPORTIVA DE LLORET DE MAR (PISCINA 
COBERTA). 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Codina dient que, 
per fi, avui podem fer l’adjudicació provisional de la piscina municipal, 
després d’haver superat els problemes sorgits per diferents causes. 
 
Es van presentar 23 empreses, i una vegada obert el primer sobre es van 
fer les valoracions tècniques (fa una breu explicació de com es distribuïen 
els 50 punts d’aquesta fase dels criteris de valoració). 
 
Seguidament, es va obrir el sobre n. 2, que era el de l’oferta econòmica, i 
en aplicació de la fórmula prevista va haver 2 empreses que podien incórrer 
en bases temeràries. 
 
Se’ls va donar el temps necessaris perquè expliquessin les seves ofertes i 
posteriorment es va emetre informe tècnic per part dels Serveis 
d’Urbanisme, confirmant que les ofertes eren temeràries; per tant, van ser 
excloses de la licitació. 
 
Seguidament, diu que l’empresa adjudicatària ha estat la UTE OHL & ARIDS 
VILANNA SL.; que el pressupost d’adjudicació ha estat de 8.091.989,89 €, 
IVA a part, és a dir, un 25% menys del pressupost de sortida; i que el 
termini d’execució proposat per l’empresa adjudicatària és de 18 mesos. 
 
El retard en l’adjudicació, vistes les ofertes, ens ha afavorit, doncs les 
baixes han estat importants. I en concret, l’adjudicatària està en la mitjana 
de les baixes globals. 
 
Encara, no ens hem posat en contacte amb l’adjudicatària, però si avui 
s’aprova els trucarem per tenir una reunió prèvia el més aviat possible per 
parlar una mica de tot. En aquests contactes, també s’aprofitarà per 
demanar que en tot el que sigui possible es contracti gent de Lloret.  
 
Pensa que avui haurien d’estar tots satisfets, perquè es podrà començar ja 
una obra molt esperada. Es per això que ens agradaria que s’aprovés per 
unanimitat. Creu que tots han pogut dir la seva i que és un fet important 
per a tothom, per la gent de Lloret i també per als empresaris i per al 
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turisme, donat que tenir una piscina de 50 metres és un fet diferencial. 
 
Finalitza dient que confia en que es pugui inaugurar en el temps previst. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que en els Plens anteriors ja van donar les raons 
del perquè votaven en contra, cosa que també faran avui, i aquest 
fonamentalment no és altre que el tema econòmic. 
 
Quan es va començar amb el tema de la piscina, el nostre grup estava a 
favor, però després amb els canvis haguts i amb els canvis, també, de cicle 
econòmic, en aquest moment aquest tema no és una prioritat per ERC. 
 
En un principi l’Ajuntament no posava diners, ara posem 10 milions, i 
donada l’actual i greu crisi econòmica, nosaltres creiem que això no és 
prioritari. La qüestió ha canviat molt en 5 anys, i és per això que avui 
votaran en contra. 
 
No volen dir que la piscina no sigui bona per Lloret, sinó que ells tenen en 
aquest moment altres prioritats, com pot ser el casc antic, o la remodelació 
de Just Marlès, temes que són molt importants cara al turisme. 
 
Pren  la paraula el Sr. Teixidor dient que, tal com ha anat el tema de les 
ofertes, considera que ha estat una pena que el Ple no hagués aprovat les 
seves al.legacions, puntuant les millores fins a 20 punts, donat que potser 
es podria haver fet més del que ara es fa i que s’ha tret del projecte 
original. 
 
Considera que l’oferta de l’adjudicatari és bona i que és una gran rebaixa 
respecte al preu de sortida. Confia que després sigui real i també considera 
bo el termini de construcció, que es rebaixa a 18 mesos. 
 
També vol deixar clar que aquest no és el projecte que hagués volgut que 
es fes per part d’aquest grup, però avui s’adjudica provisionalment aquesta 
obra i comptarà amb el seu suport. 
 
Demana que la rebaixa que s’ha produït es destini a l’ampliació de l’àrea 
esportiva. Torna recordar que el que avui s’aprova executar no és el que es 
pretenia fer inicialment, sinó solament una part. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que consideren una bona notícia la 
licitació i adjudicació de la construcció de la piscina, un equipament 
llargament esperat per la ciutadania de Lloret. Ara esperen no haver de 
patir els mateixos problemes que amb la construcció del sociocultural, que 
ja porta més de tres anys de retard i un sobrecost de 1,5 MEUR, i les obres 
del teatre amb més de dos anys de retard i un sobrecost de més de mig 
milió d’euros. Sobrecost per preus contradictoris presentats per les 
constructores, molt difícils de justificar, però que l’equip de govern els va 
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concedir. 
 
Aquesta obra surt a licitació al preu de 10.789.319 € + IVA, i s’ha adjudicat 
per 8.092.000 € + IVA, o sigui 2,7 MEUR menys i amb un termini d’execució 
de 18 mesos. Esperem que en aquesta ocasió, l’equip de govern faci 
respectar les condicions pactades. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que és una bona notícia i 
és un pas definitiu aquesta adjudicació per fer realitat un projecte que Lloret 
espera des de fa molts anys. Tots els partits ho portàvem en els nostres 
programes electorals. 
 
En definitiva, el que cal avui és felicitar a tots aquells que han treballat i han 
fet possible que tiri endavant aquest projecte tant important per a Lloret. 
 
Tot seguit, intervé la Sra. Parrilla dient que l’empresa guanyadora estima la 
realització de l’obra en 8.091.989 IVA a part (per tant amb una rebaixa de 
2.697.330) i un termini d’execució de 18 mesos. S’acompliran aquests 
números? I els terminis d’execució?. 
 
Continuem pensant el que ja varem dir al ple que va passar la modificació 
del Projecte de la zona esportiva i quan es va aprovar el plec de condicions. 
Creiem que és un projecte excessivament car per les seves característiques 
i pensem que és un intent de complir el programa electoral de CiU a 
qualsevol preu. Les seves promeses electorals les hem de pagar tota la 
població. Vostès estant hipotecant amb aquest projecte el futur de Lloret 
que haurem de pagar cada any a partir de l'any que ve i durant 5 anys més 
d'un milió i mig d'euros en préstecs per a fer front a aquesta promesa 
electoral. 
 
Vostès volen una piscina per Lloret i per la gent de Lloret. Tots els grups 
que tenim representació a l'Ajuntament també ho volem. Però el que no 
volem el grup del PSC és una piscina a qualsevol preu i de qualsevol 
manera. No és assenyat en aquesta època de crisi econòmica, llançar-se 
amb un projecte tant car, que contempla només la construcció d’una 
piscina. 
 
Hi ha repartides per tot el territori exemples de piscines municipals molt 
dignes i que no han costat tants diners. Ara, després de la modificació del 
projecte de zona esportiva que ens va presentar l’equip de CIU i el PP li hem 
de dir a la població que aquesta piscina que pretenen construir ja no té cap 
singularitat. És una piscina i ja està. Una piscina de 10 milions de euros i ja 
està. Abans, els Projecte de zona esportiva que comptava amb zona 
d’aigües, l’Arena i un aparcament soterrat com a mínim tenia alguna 
singularitat i es podia ofertar com a atractiu turístic de la nostra població. 
Ara, d’això no queda res. 
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A més de la despesa econòmica colossal i l’endeutament d’aquest consistori, 
l’execució d’aquest projecte planteja la desaparició d’aparcaments, ja que 
on es construirà la piscina, ara hi ha un aparcament en superfície. On 
aparcaran ara els lloretencs i lloretenques i els visitants que feien servir el 
pàrquing?. Recordem que l’equip de govern de CIU i PP pretén construir una 
instal�lació esportiva sense aparcament. 
  
Reiterem que volem una piscina, que Lloret la necessita, però no aquesta 
que ens hipoteca pels propers anys. No una piscina de 10 milions d’euros.  
 
Contesta el Sr. Codina referint-se primerament al Sr. Coloma, dient que tots 
tenim prioritats, i que també nosaltres tenim en compta la crisi. Per això 
dividim el projecte en fases. Allò important és que es pot iniciar i després, si 
és possible, ja es farà la zona annexa.  
 
Les prioritats són moltes i creu que la piscina és una d’elles. 
 
Respecte a la intervenció de la Sra. Parrilla, preguntar-li quantes piscines 
municipals hi ha de 50 metres?. La de Calella és descoberta i per tant no es 
pot comparar amb la que farem nosaltres. 
 
Agraeix al Sr. Teixidor el seu vot favorable i l’esforç que en relació a aquest 
tema ha fet durant molt temps. Intentarà avançar i està segur que aquest 
equipament el poble considera que és una necessitat, tant la gent gran, com 
els joves, com el mon turístic. Per això està convençut que han de tirar 
endavant. 
 
Novament, intervé el Sr. Teixidor dient, respecte al que ha comentat la Sra. 
Parrilla sobre els aparcaments, que ell manté la necessitat de fer-ho, ja que 
tenim aprovat el projecte executiu d’un aparcament subterrani de més de 
400 places al costat de on es farà la piscina. 
 
Potser, abans de final d’any, repetirà la moció que va presentar per fer 
aquest pàrquing i treure a gestió amb el que es fa a la Plaça de Braus, i que 
ha de passar a ser municipal, aprofitant els gairebé 3 milions d’estalvis de 
l’adjudicació d’avui. 
 
No hi ha gaires piscines municipals de 50 metres i lamentablement, no es fa 
la resta de les zones previstes. Cert que també solament adjudiquem la 
construcció, per això serà important el plec de condicions que s’haurà de fer 
per adjudicar la gestió de l’equipament. Confia que puguem treballar tots 
plegats en aquests, i ja avança que no serà fàcil, donat que al haver tret del 
projecte que s’executa la zona d’aigües i el fitness, potser ens queda la part 
menys rendible. 
 
Des d’aquest moment es posa a disposició de l’equip de govern per treballar 
tots plegats en l’elaboració d’aquest plec de condicions, en cas contrari, es 
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veurà obligat a presentar al.legacions. 
 
Pren la paraula de nou el Sr. Ontañón, dient que evidentment estem 
passant moments difícils des d’un punt de vista econòmic, i és per això que 
hem de fer més esforços. I en aquest context solament sobreviuran els que 
donin més serveis i tinguin més equipaments. Per això, és encara més bo, 
perquè estem en crisi, que es faci aquest equipament. 
 
Novament, contesta el Sr. Codina dient que el finançament de la piscina ja 
està previst en els pressupostos municipals i, per tant, l’estalvi que avui es 
genera facilitarà baixar l’endeutament municipal. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que tots sabem com està la 
situació econòmica, però estem posant seny i la rebaixa facilita l’execució 
d’aquesta obra. 
 
Ha de dir, pel que fa a la intervenció de la Sra. Parrilla, que el PSC no ha 
volgut mai la piscina. Aquesta és la realitat. Recorda, que on ara es farà la 
piscina el PSC posava la caserna de la policia local. 
 
Es cert que la piscina era un compromís electoral de CIU, però també de la 
resta dels partits. La diferència amb vostès és que nosaltres si la volem i 
també la vol el Sr. Teixidor. Vostès ni van complir el seu compromís 
electoral, ni tampoc volien fer-ho. Quan no es tenen idees ni confiança, 
passa el que passa. 
 
Vostès es fiquen amb les pensions, amb els sous, porten el país a la ruïna. 
 
Nosaltres per fer aquest equipament, no deixem d’invertir en altres llocs, 
com és el cas del casc antic i els barris. Però primer volem finalitzar el que 
estava previst. Farem la piscina i, posteriorment, podrem comprovar qui té 
raó. 
 
Sense més deliberació, i per 15 vots favorables dels regidors de CIU, PP, 
ICV-EUIA i GRILL, i 6 vots en contra dels regidors de PSC-PM i ERC, el Ple 
de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

El Ple municipal, en sessió de 01/02/2010, va prendre l’acord de 
incoar expedient de contractació administrativa per a l’adjudicació del 
contracte d’obra per l’execució d’una PART DE LA NOVA AREA 
ESPORTIVA DE LLORET DE MAR (PISCINA COBERTA), i obrir la 
convocatòria corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest 
contracte es dugués a terme mitjançant el procediment obert, i 
tramitació ordinària. 

 
Realitzades les corresponents publicacions en els butlletins oficials 
corresponents (DOUE, BOE, DOGC i BOP), així com en el perfil del 
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contractant de la web municipal, dins el termini establert van 
presentar pliques les empreses següents: 

 
Plica núm. 1 ACERTIS OBRES I SERVEIS, SAU  
Plica núm. 2 TAU ICESA  
Plica núm. 3 ALTIARE EMPRESA CONSTRUCTORA SAU 
Plica núm. 4 ARCADI PLA SA 
Plica núm. 5 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA 
Plica núm. 6 FCC CONSTRUCCION SA 

Plica núm. 7 
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS 
HISPANIA SA 

Plica núm. 8 UTE OHL & ARIDS VILANNA SL 

Plica núm. 9 
UTE CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBI SLU – 
TERUNDAR SL – ABISBOMA SL 

Plica núm. 10 CONSTRUCCIONS RUBAU, SA 
Plica núm. 11 UTE CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL-RUBAU TARRES, SA 
Plica núm. 12 EXCOVER, SA 
Plica núm. 13 CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION, SA 
Plica núm. 14 ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA 
Plica núm. 15 UTE AGLOMERATS GIRONA, SA - COPAYBA, SL  
Plica núm. 16 IMAGA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA 
Plica núm. 17 SAN JOSE CONSTRUCTORA  
Plica núm. 18 COMSA SA 
Plica núm. 19 TEYCO SL 
Plica núm. 20 ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA 
Plica núm. 21 VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA 
Plica núm. 22 CONSTRUCCIONES PAI SA 
Plica núm. 23 SASTRE HERMANOS, SA 

 
La Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 29/03/2010 per a 
obrir i comprovar la documentació administrativa dels sobres núm. 1. 
En aquest mateix acte es va atorgar un termini de tres dies per a 
subsanar documentació a algunes de les empreses licitadores, les 
quals van aportar-la dins termini, per la qual cosa totes les empreses 
van ser admeses a licitació.  
 
Així mateix, i com que als sobres número 1 també s’hi havia dipositat 
per part dels licitadors les ofertes tècniques i de millores a valorar, es 
van emetre informes de valoració i puntuació de les pliques per part 
serveis municipals corresponents. 
 
En data 13/05/2010, es va reunir novament la Mesa de Contractació 
per a procedir a obrir els sobres núm. 2, en el qual hi figurava l’oferta 
econòmica. Abans d’obrir els esmentats sobres, es va procedir per 
part del Secretari de la mesa a llegir en veu alta la puntuació 
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obtinguda per cada licitador en relació als criteris d’adjudicació 
valorats fins al moment. Després d’això, es va procedir a obrir els 
sobres núm. 2 i a llegir en veu alta les ofertes econòmiques. 
 
Una vegada aixecada la sessió, l’Interventor municipal va emetre 
informe de puntuació de les ofertes econòmiques d’acord amb la 
formul.la prevista en el plec de condicions, i va resultar que, en 
aplicació da la formul.la per a determinar les possibles baixes 
temeràries, la plica número 7 (AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y 
SERVICIOS HISPANIA SA) i la plica número 16 (IMAGA PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES, SA), estaven en situació de baixa temerària, per 
la qual cosa es va procedir a atorgar a les citades empreses un 
termini de tres dies per tal que poguessin justificar la seva oferta. 
 
Les citades empreses presenten en temps i forma escrit a través del 
qual intenten justificar la seva oferta econòmica. Malgrat això, 
l’Arquitecta municipal, en data 25/05/2010, emet informe en base al 
qual considera no justificades les esmentades baixes. 
 
En data 25/05/2010, es reuneix novament la Mesa de Contractació i, 
a la vista de l’informe de l’Arquitecta Municipal, pren l’acord de 
proposar a l’òrgan municipal competent l’exclusió de les dues citades 
empreses per haver realitzat una oferta econòmica que incorre en 
situació de temeritat. 
 
Així mateix, en la mateixa sessió, la Mesa de Contractació, a la vista 
de la puntuació de les pliques que figuraven en els informes tècnics, 
proposa a l’òrgan de contractació adjudicar provisionalment el 
contracte a l’empresa UTE OHL & ARIDS VILANNA SL, per haver 
realitzat l’oferta que ha obtingut major puntuació. 
 
Atès allò establert als articles 141 a 145 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en relació a l’adjudicació 
de contractes de subministrament mitjançant procediment obert. 
 
Atès allò establert a l’article 22.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació a les 
competències del Ple en matèria de contractació. 
 
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. Excloure de la licitació a les empreses AGRUPACION 
GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, SA i IMAGA PROYECTOS 
Y CONSTRUCCIONES, SA, per haver realitzat una oferta econòmica 
que incorre en situació de temeritat. 
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SEGON.-  Adjudicar provisionalment a l’empresa UTE OHL & ARIDS 
VILANNA SL el contracte  d’obra per l’execució d’una PART DE LA 
NOVA AREA ESPORTIVA DE LLORET DE MAR (PISCINA COBERTA): 
 
- Preu: 8.091.989,89, (IVA a part) 
- Termini d’execució: 18 mesos 
- Altres condicions: També formaran part de l’objecte del contracte 

les millores ofertades per l’empresa adjudicatària. 
 
TERCER.- L’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional no podrà 
produir-se abans de que hagin transcorregut 15 dies hàbils comptats 
des de l’endemà de la publicació de l’esmentada adjudicació 
provisional en el “Perfil del Contractant” del web municipal, que es 
realitzarà el dia 09/06/2010. 
 
QUART Durant aquest termini, l’adjudicatari provisional haurà de 
presentar la documentació a la que es fa referència a la clàusula 13 
del plec de condicions. Així mateix, haurà de constituir la garantia 
definitiva, d’import 404.599,99 €, i abonar les despeses previstes a la 
clàusula 25.21 del de condicions econòmic administratives. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a totes les empreses que 
han pres part en aquest procediment, així com a la Intervenció 
municipal,  i publicar-ho al Perfil del Contractant. 

 
5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE DETERMINATS 
ARTICLES DEL REGLAMENT DEL PERSONAL MUNICIPAL DE 
CONSERGERIA I MANTENIMENT DE CENTRES EDUCATIUS. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé donant 
lectura, primerament, a la proposta. 
 
Continua dient que en resum, el que es fa és fer a l’art. 12 una relació més 
detallada de les tasques que es consideren manteniment d’edificis, i a l’art. 
16.2 s’ha tret una frase. 
 
Intervé el Sr. Teixidor dient que en el seu moment aquest reglament es va 
aprovar per unanimitat. 
 
No entén com aquest tema no va formar part de la negociació de conveni, 
creu que hauria d’haver estat part de la negociació. 
 
Ja que parlem de personal, es vol referir a un acord de la Junta de Govern 
Local que ha donat lloc a la compra d’un terminal en el que, mitjançant 
empremtes digitals, els empleats d’aquesta casa han de fer el control 
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d’entrada i sortida, si bé no s’ha instal.lat a totes les dependències, la qual 
cosa creu que suposa un greuge comparatiu. 
 
En principi creu que, aquesta forma de control, mostra una certa 
desconfiança, ja que pensa que aquest es podria portar per part dels caps 
de cada oficina. Entén que no és la millor manera de fer aquest control, que 
per altra part considera que si que és necessari. Creu que també la forma 
de realitzar-lo hauria d’haver estat un tema de la negociació col.lectiva. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient al Sr. Teixidor que aquest no és el tema 
objecte d’aquest Plenari. 
 
Continua el Sr. Teixidor dient que creu que és un tema important i que 
pensa que s’hauria d’haver resolt amb la intervenció i les aportacions de 
tothom. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que quan es va aprovar aquest reglament 
del personal de consergeria, l’any 2005, ja ens varem oposar a que 
s’obligués als conserges a efectuar feines de manteniment, a causa del perill 
que suposa fer aquestes feines, sobretot d’electricitat, sense tenir uns 
coneixements mínims, perquè podrien provocar un accident per la falta 
d’experiència en aquestes feines. El aleshores Regidor d’Educació, Sr. Oliva, 
es va comprometre en aquell ple a que els conserges farien un curs de 
formació per a les reparacions que el Reglament els obligava a realitzar. 
D’això fa 5 anys i encara no s’han realitzat aquests cursos de formació. 
 
Per tant, nosaltres pensem que els conserges no tenen l’obligació d’assumir 
aquesta responsabilitat sense la formació necessària, i en cas d’assumir-la, 
una vegada formats, s’hauria de reflectir en el sou i la categoria laboral com 
a conserges mantenidors. 
 
Seguidament, intervé la Sra. Parrilla dient que aquest punt és fruit d’una 
sentència. L’ajuntament de Lloret ha perdut un contenciós contra cinc 
treballadors seus. Cinc conserges dels centres d’infantil i primària.  
 
La sentència diu que no va haver negociació quan es va elaborar el 
Reglament que havia de regular les seves funcions i tasques. La sentència 
obliga a l’Ajuntament a la negociació.  
 
Pel que sembla, també obliga a l’Ajuntament a modificar tres articles del 
Reglament referits precisament a aquestes tasques i funcions que han de 
realitzar els conserges. 
 
Doncs bé, tenim documentada a l’expedient una acta d’una reunió que 
sembla de negociació i que es va celebrar el dia 22 d’abril de 2010, amb 
diferents regidors, tècnics i membres del comitè d’empresa. Era una reunió 
per negociar aquests articles. Segons consta la reunió va durar de les 13.40 
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a les 14.05. El Sr. Riera i la Sra. Olivé van estar negociant 25 minuts. La 
reunió es va aixecar perquè les postures eren molt distants, segons consta. 
 
Al PSC aquests 25 minuts ens sonen a omplir l’expedient i en tot cas 
aboquen a l’Ajuntament a un nou procés judicial, ja que es evident que no 
s’ha arribat a cap acord amb els treballadors.  
 
Els hi hem de dir que tenen un zero en negociació. 
 
Si parlem dels articles que es modifiquen hem de dir que són en la seva 
majoria molt ambigus, ja que no especifiquen quines seran en detall les 
seves tasques, repàs petits de pintura, preparar morter i tapar petits forats, 
etc., que vol dir petits? Ja no diem quan es parla de treball elèctrics o de 
fontaneria. 
 
Val a dir que el personal conserge dels centres educatius fa totes aquestes 
tasques descrites en el reglament i molt més. A part de mantenir en bon 
estat les instal�lacions és un personal sempre disposat a fer i a col�laborar 
en tot allò que el centre educatiu els hi requereixi.  
 
En el reglament es fa menció exprés a aquells conserges que tenen vivenda 
al centre i es diu que estaran sempre disponibles mentre romanguin a la 
seva vivenda. A nosaltres ens sembla exagerat, creiem que ells van entrar a 
treballar ja fa molts anys amb unes condicions, i una d’elles era que 
disposarien de vivenda als centres, i creiem que un reglament ara no les pot 
canviar. 
 
La sentència també parla de conserges de manteniment. Doncs bé, voldríem 
que ens expliquessin quina nova categoria és aquesta ja que ells van entrar 
a treballar en una plaça de conserge i ara se’ls hi ha canviat per la de 
manteniment. Segons consta a la plantilla d’aquest ajuntament aquestes 
persones són treballadores en la categoria de conserge. La nostra pregunta 
és si hi ha hagut algun canvi en la categoria, no s’hauria de veure reflectit 
també en la plantilla i no s’hauria d’haver comunicat als interessats?  
 
No pensem que hagin fet cap esforç seriós per arribar a un acord. Parlem de 
negociar amb cinc persones. No són capaços de negociar amb cinc 
persones. Saber governar vol dir moltes vegades arribar al consens i a 
acords. Vostès no ho han sabut fer amb cinc persones. 
 
Contesta la Sra. Olivé que els sap greu no poder arribar a un acord amb els 
representants sindicals. L’objectiu de la reunió amb ells era haver pogut 
consensuar el text, però tal i com consta a l’acta de la reunió, en cap 
moment per la part sindical es van fer aportacions sobre el tema. Es per 
aquesta raó que la proposta nostra va quedar tal i com es va presentar. 
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Seguidament, dóna lectura a la part en la que es parla de les obligacions 
dels subalterns. 
 
No estem dient rés de nou que no estigui ja previst, i tal com ha dit abans el 
Sr. Teixidor, aquest reglament va ser aprovat per unanimitat inicialment, i 
en la definitiva va haver una sola abstenció del grup d’ICV-EUIA. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que aquest tema si va ser objecte de negociació 
del conveni, que per això s’ha iniciat, i que la seva implantació serà gradual. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Coloma dient que avui estem parlant d’una qüestió 
més de forma que no de fons. Ells tenen plena confiança amb els serveis 
jurídics, i en el seu dia ja ho van aprovar, i avui –per tant- també ho faran. 
 
Vol deixar clar que el Comitè de Personal a ells no els ha dit rés. Confirma 
que el seu grup votarà a favor. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Teixidor, dient que ell també votarà a favor i 
que de fet és un reglament per 5 persones. Pensa que tots els conserges 
haurien d’estar amb les mateixes condicions i no diferenciar els dels centres 
educatius de la resta de conserges. 
 
Creu que val la pena dedicar temps a negociar les coses i si abans ha tret el 
tema del control, és perquè sap que és un tema que preocupa al personal 
del nostre Ajuntament. 
 
Intervé novament el Sr. Garcia, dient que ja en l’any 2005 va demanar que 
es fessin cursets a aquest personal per poder realitzar alguna d’aquestes 
tasques, i el llavors regidor Sr. Oliva li va dir que si, però no s’han fet. Per 
tant, pregunta si tenen intenció de fer-ho o no. 
 
Això ho diu, sobretot, respecte al tema elèctric, doncs si no es té un mínim 
de coneixements pot arribar a ser perillós. 
 
Entén que la reunió que es va fer amb els sindicats fou únicament per salvar 
l’expedient i l’acta de la reunió és confusa i no deixa clar quines eren les 
posicions de les dues parts. 
 
Les modificacions no donen contesta a les demandes del personal i ell pensa 
que per aplicar-ho s’ha de fer formació i també s’ha de fer la remuneració 
que li correspon. 
 
Respecte al Comitè d’Empresa, ha de dir que ha estat el seu grup que ha 
anat a parlar amb ells, i no al contrari. 
 
A continuació, pren la paraula de nou la Sra. Parrilla dient que els conserges 
dels centres educatius fan aquestes tasques i moltes més des de fa temps. 
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Del que es queixen és que no s’especifiquen convenientment, i també 
voldria que es definís què s’entén per petites reparacions. Per negociar es 
necessita voluntat i 25 minuts no creu que sigui manifestació d’una voluntat 
de negociar. 
 
De nou, contesta la Sra. Olivé que per negociar ha d’haver voluntat per les 
dues parts, i per part nostra va ser-hi tota. Ja ha explicat abans com va 
anar i així queda reflectit a l’acta. 
 
El reglament de conserges de centres educatius es va aprovar inicialment el 
2005, i fins aquell moment aquestes petites reparacions no les feien els 
conserges, sinó la brigada d’obres. 
 
Pensen que el manteniment elemental és una funció dels conserges, que 
han de fer-ho ells i que són tasques inherents al seu lloc de treball. 
 
Com ja ha dit abans, en el text que avui es presenta a aprovar, aquestes 
funcions estan molt més especificades i concretades que abans. 
 
Evidentment que els conserges fan la seva feina, però entén que ara ho 
podran fer sabent quina és aquesta molt millor. 
 
Finalitza dient que per part d’ells sempre ha hagut, i continuarà havent, 
voluntat de negociació. 
 
Per part del Sr. Alcalde es conclou el tema dient que ningú dubte de la bona 
voluntat i bona feina que venen desenvolupant els nostres conserges en els 
diferents centres educatius. Ells es senten formar part de l’equip de l’escola, 
i ho són, i a partir d’ara tindran les seves feines més especificades. 
 
El més important és la predisposició, i si en algun moment necessiten ajuda 
per falta de coneixement o el que sigui, sense dubte se’ls ajudarà. 
 
Sense més deliberació, i per 15 vots favorables dels regidors de CIU, PP,  
GRILL i ERC, 1 abstenció del regidor d’ICV-EUIA, i 5 vots en contra dels 
regidors de PSC-PM, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

El Ple municipal, en sessió de 20/10/2005, va aprovar definitivament 
el Reglament del personal municipal de consergeria i manteniment de 
centres educatius. El text íntegre d’aquest reglament va publicar-se 
en el BOP de Girona núm. 213 de data 08/11/2005, i va entrar en 
vigor el dia 28/11/2005. 
 
Contra l’aprovació definitiva d’aquest reglament, la Federació de 
Serveis Públics (FSP) del Sindicat Unió General de Treballadors (UGT) 
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va interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
 
En data 25/01/2010 la Secció Quarta de la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar 
la Sentència número 73/2010, per la qual s’estimava en part 
l’esmentat recurs contenciós administratiu, en el sentit que anul.lava 
íntegrament tres articles, un paràgraf d’un altre article i un incís d’un 
altre, mentre que es desestimaven la resta de pretensions al declarar 
ajustats a dret els restants articles del reglament. En concret el text 
de la decisió judicial de l’esmentada sentència era el següent: 
 

“ 1º) Estimar en parte el recurso contencioso administrativo y 
anular el inciso del apartado 2 del artículo 8 arriba indicado; los 
artículos 11 a 13, ambos inclusive, y el artículo 16.2 del 
Reglamento impugnado”. 
 
2ª) Desestimar los demás motivados de impugnación 
formulados en la demanda. 
 
3º) Sin imponer las costas” 

 
En els fonaments de dret de la Sentència s’argumenta que el motiu 
de l’anul�lació dels esmentats articles resideix en no haver-se 
observat els tràmits d’informe previ i informació i consulta, d’acord 
amb allò establert a l’article 64 del RDL 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s’aprova   l’Estatut dels Treballadors. Així, el motiu de l’anul�lació 
dels citats articles és purament formal, per no haver-se pogut 
acreditar que abans de l’aprovació del reglament s’hagués establert 
una negociació prèvia amb el comitè d’empresa,  ja que, segons el 
que estableix la sentència, aquests articles incidien en les condicions 
de treball i, per tant, la negociació col�lectiva prèvia era preceptiva. 
 
Una vegada es va notificar la Sentència  a l’Ajuntament, el Regidor 
delegat d’Organització i Recursos Humans va trametre en data 
29/03/2010 un escrit al President del Comitè d’Empresa, en el que se 
li comunicava que, amb la intenció de dur a terme l’execució de la 
referida sentència, en el sentit de donar compliment a allò establert a 
l’article 64.5 de l’Estatut dels Treballadors,  es realitzava una 
proposta de redacció dels articles anul�lats per tal que el Comitè 
d’Empresa pogués fer efectiu el seu dret d’emissió de informe previ 
en el termini màxim de 15 dies. A la vegada, es convocava a una 
reunió al Comitè pel dia 22/04/2010, per tal de poder negociar sobre 
els aspectes que creguessin adients. 
 
El Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Lloret de Mar, mitjançant 
escrit signat pel seu President, va comunicar al Regidor delegat 
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d’Organització i Recursos Humans, mitjançant escrit registrat 
d’entrada en data 12/04/2010, el seu desacord general amb 
l’aprovació del Reglament, per entendre que es regulaven tasques 
que no pertocaven als conserges. En l’esmentat escrit no es va 
efectuar cap proposta concreta de redacció alternativa als articles 
declarats nuls per la referida Sentència. 
 
En data 22/04/2010 es va realitzar l’acta de negociació dels citats 
articles entre representants del comitè d’empresa i de l’Ajuntament, 
sense que s’arribés a cap acord sobre a la proposta de redacció que 
havia efectuat l’Ajuntament. 
 
D’acord amb el que establia la Sentència núm. 73/2010 de la Secció 
Quarta de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC, des de 
l’Ajuntament s’ha realitzat la petició de informe al comitè d’empresa i 
s’ha efectuat l’acte de negociació col�lectiva sense que s’hagi arribat a 
cap acord.  
 
Atès tot el que s’ha exposat, es considera acomplert el tràmit de 
negociació col�lectiva prèvia que es deriva d’allò establert a l’article 
64.5 de l’Estatut dels Treballadors i, per tant, es proposa aprovar de 
nou els articles declarats nuls per l’esmentada Sentència. En concret, 
es proposar aprovar de nou  els articles 8.2, 11 i 13 amb la mateixa 
redacció que tenien en el text de l’ordenança aprovada definitivament 
l’any 2005, i aprovar novament els articles 12 i 16.2 amb un text 
modificat respecte l’ordenança aprovada definitivament l’any 2005. La 
redacció dels esmentats articles que es proposa aprovar és la 
següent: 
 
“Article 8.2.- El personal de consergeria i manteniment estarà a 
disposició d’atendre qualsevol contingència que pugui presentar-se a 
l’escola fora d’hores lectives, o fora del seu horari laboral, mentre 
romanguin a la seva vivenda. En cas d’absència en períodes llargs 
(caps de setmana, vacances, etc) caldrà comunicar-ho al 
departament d’ensenyament de l’Ajuntament, per poder posar sobre 
avís a la Policia Local i intensificar la vigilància en l’edifici escolar i 
vetllar Aixa per la seguretat del centre”. 
 
“Article 11.- De les funcions referides a la vigilància i custòdia de 
l’edifici: 
 

1. Tenir cura de la vigilància general del centre i del control de les 
persones alienes al mateix que poguessin entrar-hi, vetllant 
que no es pertorbi l’ordre i informant la direcció de qualsevol 
situació anormal que observin a fi que aquesta pugui adoptar 
les mesures pertinents. 
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2. Atendre totes les persones que vulguin visitar el personal 
docent, facilitant-los aquella informació que sol�licitin respecte 
a l’escola i que hagin estat autoritzats a donar per la direcció o 
per l’Ajuntament. 

 
3. Vigilar i custodiar les instal�lacions de comptadors i motors així 

com les d’entrada o emmagatzament d’energia elèctrica, aigua 
i combustible, mantenint les dependències sempre tancades i 
no permetent-hi l’entrada de persones no autoritzades per raó 
de les seves funcions, tot informant l’Ajuntament dels 
incompliments d’aquestes normes per part de les companyies 
subministradores que disposen d’accés directe a les 
instal�lacions esmentades. 

 
4. Controlar i vetllar pel manteniment dels comptadors, aparells i 

motors connectats a les xarxes d’aigua, combustible o 
electricitat del centre, abstenint-se de manipulacions que 
impliquin risc i advertint la direcció del centre i l’Ajuntament de 
les deficiències i insuficiències que pogués observar. 

 
5. Obrir les portes a l’inici de la jornada escolar. Vetllar que a 

l’acabament de la jornada, les portes, finestres i persianes 
siguin convenientment tancades, així com les claus de pas o 
connexions de les instal�lacions d’aigua, combustible i 
electricitat, sempre que sigui possible en relació a l’ús que es 
faci dels equipaments. 

 
6. Tenir custòdia de les claus de l’edifici escolar que li siguin 

confiades, i facilitar còpia a l’Ajuntament sempre que es 
produeixi alguna variació. 

 
7. Encendre, apagar, i vigilar la instal�lació de calefacció i llum 

d’acord amb les instruccions rebudes de l’Ajuntament i de la 
direcció del centre, i també d’acord amb el seu propi criteri per 
tal d’evitar consums innecessaris. 

 
8. Controlar a intervals regulars, i sobretot abans i després dels 

esbarjos, les instal�lacions d’aigua del centre com ara aixetes, 
descàrregues d’inodors, urinaris,… i reposar el material auxiliar 
necessari com ara paper, sabó, tovalloles, … d’acord amb les 
instruccions rebudes d l’Ajuntament i la direcció del centre. 

 
9. Vigilar l’accés al recinte escolar a les hores d’entrada i sortida 

dels alumnes, que hauran de ser acomiadats i recollits pels 
seus familiars, o quedar sota la tutela del mestre que 
correspongui, segons la normativa del centre i les instruccions 
relatives a cada edat. En cap cas no serà exigible al personal  
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10. de consergeria i manteniment la tutela i responsabilitat sobre 

els alumnes. 
 
11. Cooperar en el bon desenvolupament d’aquelles activitats 

extraescolars dels alumnes o d’altres entitats associatives, 
culturals i esportives que hagin estat degudament autoritzades, 
ajudant els usuaris a localitzar i utilitzar convenientment 
aquelles instal.lacions i serveis que els hagin estat concedits.” 

 
“Article 12.- De les funcions referides al manteniment de l’edifici 
escolar: 
 

1. Efectuar petites reparacions de manteniment i de conservació 
pertanyents als rams de l’electricitat, lampisteria, fusteria, 
construcció i pintura. 
Aquestes reparacions, a títol enunciatiu i no limitatiu, 
inclouran: 
 
a. Detall de les feines d’electricitat: 

Canvi i reposició de fluorescents i encebadors. 
Canvi i reposició de bombetes 
 
Fixar tapetes d’ interruptors.  

          b. Detall de les feines de lampisteria fontaneria: 
Canvi de cisterna de WC o peces malmeses (juntes, boies 
...), desembossar lavabos... 
 

         c. Detall de les feines de fusteria: 
Clavar tapetes marcs despenjats, 
Repàs de claus “claus vius” 
Penjar quadres, guies o panells de suro 
Fixar i clavar penjadors  
Canvi de bombins  
 

d. Detall de les feines de construcció: 
Preparar morter i tapar petits forats 
 

e. Detall de les feines de pintura: 
Repàs petits de pintura 
Tapar petits forats amb massilla i pintar 
Pintar estructures petites (tapetes portes, sòcols) 
Barnissar/pintar un marc de finestra. 
Protegir i pintar petites estructures de ferro.    
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2. Inspeccionar i mantenir netes les boques dels col�lectors, 
embornals, canals de la pluja a les terrasses, patis… revisant-
los periòdicament i molt especialment els dies de pluja. 

 
Quan els canals de la pluja estiguin situats en teulades o en 
emplaçaments alts, la funció dels conserges serà simplement la 
d’avisar al servei de manteniment perquè aquest efectuï la 
neteja. 

3. Complir les instruccions de la direcció del centre relatives a la 
neteja quan qualsevol circumstància excepcional fos necessària 
una neteja immediata durant l’horari escolar. Ocupar-se del 
trasllat i recollida dels recipients de les escombraries entre el 
centre i el lloc que determinin les Ordenances Municipals 
relatives a la neteja viària. 

4. Encarregar-se de la neteja dels patis, zones d’esbarjo i altres 
espais oberts del recinte. 

 
5. Encarregar-se del reg i neteja de maleses la conservació de les 

instal�lacions , dels arbres i espais enjardinats, d’acord amb les 
instruccions i assistència rebudes pels serveis tècnics 
municipals. 

 
6. Mantenir en bon estat de conservació i en condicions de ser 

utilitzades en qualsevol moment aquelles eines i materials que 
li hagin estat lliurats per a l’exercici de les seves funcions. 
Igualment, disposar habitualment a mà d’aquells recanvis i 
complements necessaris per efectuar reparacions normals, pel 
que l’Ajuntament facilitarà els recursos necessaris, directament 
o a través del Fons de Manteniment”. 

 
“Article 13.- De les funcions referides a la participació dins la 
comunitat escolar: 
 

1. El personal de consergeria i manteniment no intervindrà en el 
desenvolupament de les activitats didàctiques del centre, ja 
que aquestes són competència del personal docent. Amb tot, 
cal que el personal de consergeria i manteniment mostri una 
disponibilitat pel que fa als actes que la comunitat escolar 
organitzi, participant-hi o facilitant el seu desenvolupament, 
tenint en compte les funcions citades en aquest reglament. 

 
2. Impregnar d’un caràcter tan educatiu com sigui possible 

l’execució de les seves funcions. 
 

3. Mostrar disponibilitat per participar en el consell escolar , 
òrgans de participació com el Consell Escolar Municipal, d’acord 
amb la regulació establerta per les lleis vigents, com ara la 
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d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) o la Llei 
Orgànica del Dret a l’Educació (LODE)”. 

 
“Article 16.2.- Quan per necessitats del servei es requereixi el 
personal de consergeria i manteniment en altres hores que les 
pròpies del seu horari laboral, caldrà una autorització expressa i 
prèvia des de la Regidoría d’Ensenyament de l’Ajuntament. Aquestes 
hores es remuneraran, segons la normativa municipal vigent”. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació dels articles 8.2, 11, 12, 
13 i 16.2 del Reglament del personal municipal de consergeria i 
manteniment de centres educatius, els quals van ser declarats nuls 
per la Sentència núm. 73/2010 dictada per la Secció Quarta de la 
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, d’acord amb la redacció que es proposa en la part 
expositiva d’aquest acord. 
 
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 
dies hàbils amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial  
 
de la Província, Diari Oficial de la Generalitat , mitjà de comunicació 
escrita diària, Tauler d’anuncis de la Corporació i web municipal. 
 
TERCER.- En el supòsit que no es presentin al�legacions o 
reclamacions, aquest Reglament esdevindrà aprovat definitivament, 
d’acord amb allò que disposa l’article 49 c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  

 
6. APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT  
I  EL PLA DE REGULACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE. 
 
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Riera el qual dóna lectura a 
la proposta, així com a diferents parts dels documents que formen part del 
Pla d’Acció Local, en concret sobre la diagnosi i la declaració de 
desenvolupament sostenible local. 
 
Intervé el Sr. Garcia dient que consideren un bon estudi que ens servirà per 
a determinar cap a on volem anar en matèria de desenvolupament 
sostenible i que també servirà  com a material de consulta durant els 
propers anys si es generen dubtes sobre el camí a seguir en qualsevol 
actuació. 
 
Els hauria agradat disposar de més temps per mirar-lo i treure’n 
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conclusions, perquè aquest estudi s’ho val. No sé perquè hem disposat de 
tants pocs dies per consultar-lo, m’agradaria que m’ho expliquessin. 
 
Malgrat això, el seu grup està satisfet a què es porti a aprovació aquest Pla i 
amb el seu contingut, i com a conseqüència votaran a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Ontañón dient que aquest Pla es fruit, en bona part, 
del treball de l’Agenda XXI, i això és una bona notícia. Ell ha treballat en 
aquesta Agenda durant molt temps i, fins i tot, ha fet de ponent en alguns 
temes. 
 
Al treball que s’ha fet des de l’Agenda XXI li faltava el marc, i ara ja el té. 
Fins ara els treballs no eren executius, confia que aquesta aprovació ajudi a 
recuperar l’entusiasme de la gent que treballa en aquests temes per seguir 
lluitant per la sostenibilitat. 
 
Ell creu que en alguns temes els informes de l’Agenda XXI haurien de ser 
preceptius, perquè realment aporten una visió molt important per avançar 
en els temes de la sostenibilitat. 
 
Seguidament, intervé la Sra. Parrilla felicitant l’equip redactor i dient que 
aquest document serà positiu i ajudarà a fomentar els debats sobre aquest 
tema. 
 
Es una alegria aquesta aprovació i al mateix temps expressen el seu desig 
que l’Agenda XXI torni a agafar embranzida i que, dintre d’aquesta, es creï 
una comissió per al seguiment dels objectius del Pla. Entén que aquesta 
aprovació és bona per a tothom.  
 
Contesta el Sr. Riera que aquest Pla s’està elaborant durant un any i mig i 
que una part d’aquest estava penjat a la web. Algunes de les accions que 
estan en ell es venen realitzant des del mes d’octubre, i es va convocar una 
Junta de Portaveus i, per tant, s’han tingut 10 dies per poder estudiar 
aquesta documentació (això ho diu en referència a la intervenció del Sr. 
Garcia). 
 
Agraeix el treball de tots els components de l’Agenda XXI, sobretot la seva 
implicació, així com de totes les persones que han participat. Son moltes les 
persones que han col.laborat en l’elaboració dels diferents documents, s’han 
fet moltes reunions amb una participació irregular, unes amb més i unes 
amb menys èxit, però creu que en general es pot dir que s’ha arribat a la 
població.  
 
Per això, estan contents amb el nivell de participació aconseguida, doncs era 
una tasca oberta a la participació de tots. Perquè realment siguem més 
sostenibles, és essencial la implicació de la ciutadania. En definitiva, creu 
que tots hem d’estar contents del que s’ha aconseguit fins ara i tots hem de 
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seguir treballant per tirar endavant aquests documents, i el seu objectiu, 
que és la sostenibilitat. 
 
A continuació, intervé el Sr. Coloma dient que ells també estan contents 
perquè aquest és el segon Pla Sostenible, ja que el primer va ser el POUM. 
En aquest POUM ja havia moltes coses que ara es contenen, si bé més 
desenvolupades, en aquest Pla d’Acció. 
 
Entén que aquesta feina de treballar per la sostenibilitat, és més de la 
societat que de l’Ajuntament. Es un Pla a llarg termini, i els diferents 
governs que estiguin el que han de fer és creure en ell.  
 
Hem de seguir treballant tots plegats per tenir un turisme i una societat 
cada vegada més sostenible. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Riera agraint als tècnics municipals la seva 
tasca, especialment als de l’Agenda XXI i a l’Area de Participació Ciutadana. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 

 
El municipi de Lloret de Mar compta des de fa més de 10 anys 
d’Agenda 21 Local, amb un Fòrum constituït el 17/03/1998. Malgrat 
aquest llarg bagatge no s’havia elaborat el Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat. 
 
És en aquest sentit que l’Ajuntament de Lloret de Mar, conjuntament 
amb l’Ajuntament de Tossa de Mar, l’any 2008 van iniciar el procés, 
orientat i subvencionat per la Diputació de Girona, de la redacció de 
l’Agenda 21 Local d’ambdós municipis. 
 
Aquest document dóna compliment als compromisos de la 
Conferència de Río de 1992 on es va establir una estratègia 
anomenada Agenda XXI, que recull una sèrie de criteris i accions per 
assolir els objectius fixats a la Conferència en matèria de 
sostenibilitat. 
 
En el marc de l’esmentada Agenda XXI, l’empresa lavola, 
adjudicatària del contracte i mitjançant un procés de participació 
ciutadana, ha redactat el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat 
(PALS) que recull 80 accions agrupades en 4 línies estratègiques i el 
seu Pla de Seguiment, així com el Pla d’Usos del Sòl No Urbanitzable 
de Lloret de Mar. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
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PRIMER.- Aprovar el “Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat” (PALS) 
de Lloret de Mar, que resulta integrat pels següents documents: 
 
Document 1 : Memòria descriptiva 
Document 2 : Diagnosi estratègica 
Document 3: Pla de Participació ciutadana 
Document 4: Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat i el seu Pla de 
Seguiment 
Document 5: Declaració de Desenvolupament Sostenible Local 
Document 6: Estudi de connectivitat de Lloret de Mar i Tossa de Mar 
 
SEGON.- Aprovar el document “Pla d’Usos del Sòl No Urbanitzable de 
Lloret de Mar” que s’ha redactat en el marc de l’Agenda 21 Local, 
amb consonància amb l’actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i 
d’acord amb el planejament territorial, que servirà com a document 
de base per a futures revisions del planejament urbanístic del 
municipi per aquesta classificació de sòl. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a al Diputació de Girona, a la 
Direcció Facultativa del projecte i a l’equip redactor per al seu 
coneixement i als efectes escaients. 
 

7. MOCIÓ PRESENTADA PEL PARTIT POPULAR DE REBUIG DE 
L’ANUNCI DEL GOVERN ESPANYOL DE CONGELACIÓ DE LES 
PENSIONS. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Ontañón dient 
que la presentació d’aquesta es deu, en gran part, a què ell desenvolupa la 
seva tasca entre gent gran, i ha detectat l’alt greu de preocupació que 
tenen aquestes persones amb l’aprovació de les mesures sobre les 
pensions. Aquestes persones estan disgustades ja que els representa una 
pèrdua important econòmica en un moment que molts d’ells estan ajudant a 
familiars que es troben en l’atur. 
 
Abans de llegir la moció que presenta el nostre grup, sento haver de 
manifestar la nostra profunda decepció davant el fet que el Congrés hagi 
aprovat fa pocs dies, encara que hagi estat amb l'ajuda d'un trànsfuga, 
entre altres mesures per a la reducció del dèficit públic, la congelació de les 
pensions contributives, fent pagar amb això els errors de la mala gestió d'un 
govern a més de cinc milions de pensionistes, a un col�lectiu que no té 
capacitat alguna per a defensar-se, a un col�lectiu que igual que els 
funcionaris no tenen culpa alguna de la situació creada per la mala gestió 
econòmica del nostre govern.  
 
És veritablement trist assabentar-se que determinades mesures com la 
congelació de pensions hagi estat una imposició de Berlín per demostrar a la 
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resta de països que la reducció del nostre dèficit va de debò, el que 
demostra clarament que el nostre país està econòmicament intervingut 
encara que sigui de moment de manera indirecta. I això explica clarament 
perquè el president de Govern no ha tingut el valor d'explicar personalment 
el per què de la congelació de les pensions pujant a l'estrada el passat dia 
22, com hauria d'haver fet.  
 
És igualment veritablement trist veure com al llarg de les més de 50 pàgines 
del decret 8/2010 de retallades, no hagi ni una sola paraula parlant de canvi 
de política econòmica ni fiscal i es limiti el govern simplement a aprovar la 
major retallada social de la història de la democràcia, trencant un dels seus 
majors assoliments com és el Pacte de Toledo. 
 
Tots sabem que a pesar que el Partit Popular feia ja més de dos anys que 
havia advertit al Govern de la necessitat de prendre mesures d'austeritat 
davant l'augment del dèficit econòmic del nostre país, advertiment rebutjat 
una vegada i una altra pel govern, acusant al nostre partit d'insolidari, 
antipatriota, catastrofista, etc., la greu situació econòmica negada tantes i 
tantes vegades pel Sr. Zapatero era real, ja que el nostre país sofria la 
major deterioració fiscal de la història, passant en sols dos anys d'una 
situació d'un superàvit del PIB de 2’23% en el 2007 a un dèficit del 11’2%, 
en el 2009, havent augmentat el nostre deute d'un 34% a un 64’9%.  
 
I un país que es va creure més ric del compte, té ara un deute amb la resta 
del món de 1’6 bilions d'euros. Havia per tant de prendre mesures, encara 
que hagi estat lamentable que el Govern hagi hagut de prendre-les 
precipitadament davant advertiments i amenaça d'intervenció directa del 
FMI i la Unió Europea.  
 
Però el nostre govern, presumint una vegada més de la seva improvisació, i 
sense el més petit intent seriós d'un acord amb la resta de partits polítics, 
en comptes de seguir l'exemple de paises com Itàlia i Gran Bretanya que 
han pres mesures dràstiques d'austeritat reduint despeses supèrflues de 
govern però sense retallar drets socials, s'ha limitat a fer només retallades 
socials i entre ells el més greu congelant “sine dia” les pensions retributives 
a més de cinc milions de pensionistes, que no tenen culpa alguna dels errors 
dels seus governants, i a qui s'havia repetit fins a la sacietat “que les 
pensions no es tocarien” i que se senten en aquests moments preocupats i 
desconcertats davant l'engany i incompliment dels seus polítics i davant 
l'amenaça de pèrdua de poder adquisitiu de les seves pensions.  
 
Davant aquestes sorprenents mesures tots es pregunten si no havia altra 
manera per a aconseguir retallar despeses i incrementar els ingressos 
necessaris per a pagar els deutes contrets pels nostres governants, que a 
part de les retallades socials amenacen amb pujades d'impostos, mesura 
més que preocupant en moments de crisi econòmica com la qual estem 
travessant, sense que apareguin per cap costat mesures per a incrementar 
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la creació d'ocupació. 
 
Tenim el trist honor de ser capdavanters en atur, amb un 20%, quan la 
mitjana europea és del 10%, però també tenim el vergonyós honor, i això 
explica moltes coses, de ser lideris també en economia submergida, 23%, 
quan la mitjana europea és del 13%. Destacats economistes manifesten la 
seva sorpresa davant la ineficàcia de les inexistents mesures fiscals del 
nostre país per a lluitar contra l'economia submergida, i sobretot quan fins 
al propi President de l'Associació de Subinspectors de Tributs ha manifestat 
que la reducció de la nostra economia submergida a la mitjana europea 
suposaria un ingrés en les arques públiques de 100.000 milions d'euros, 
xifra molt superior a la qual es pretén recaptar amb totes les mesures 
d'austeritat preses.  
 
Lluitant contra l'economia submergida, xacra en alguns sectors com el 
Turisme que nosaltres coneixem bé, especialistes en economia han 
manifestat que el Govern obtindria deu vegades més ingressos del que es  
treuarà als pensionistes i funcionaris, i seria la manera d'evitar no solament 
pujar impostos sinó també que segueixin pagant-los només els de sempre 
evitant així mateix el preocupant augment de la intolerable economia 
submergida, encara que aquestes mesures suposin una despesa política que 
sembla que determinats governants no estan disposats a prendre sense que 
perilli la seva butaca, i es limiten a retallades fàcils com les pensions dels 
jubilats o rebaixa dels sous als funcionaris.  
 
Per a finalitzar direm que de totes maneres estem convençuts que el Sr . 
Zapatero es veurà obligat una vegada més a rectificar com ho ha fet 
repetides vegades, i per això mantenim viva la nostra moció ja que el nostre 
partit ha presentat en el Congrés divendres passat una proposició de llei per 
a suprimir l'art. II del decret llei de reducció de la despesa aprovada pel 
congrés, que fa referència a la congelació de pensions, i instant al Govern a 
realitzar un ajustament en les partides pressupostàries amb un import 
mínim de 1.500 milions d'euros amb la finalitat de compensar els diners que 
s'estalviaria el Govern amb la prevista congelació de pensions. I recordem 
que ja en el Senat i en el propi Congrés tots els partits excepte el PSOE van 
aprovar sengles mocions del Partit Popular en contra de la congelació 
d'aquestes pensions.  
 
Seguidament, dóna lectura a la moció. 
 
Intervé el Sr. Coloma, dient que ell també forma part de l’òrgan de govern 
del Casal i també és sensible a la retallada de les pensions, que tan afecta a 
la gent gran de Lloret. Per això ja anuncia que votarà a favor. 
 
El seu grup sempre està a favor de totes les mocions que tenen com a 
destinatari els drets de les persones. 
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La veritat, és que sembla que la primera intenció de la moció és dir “Fora 
Zapatero”, però estem d’acord quan al fons. 
 
El que demana és anar també conjuntament i treballar en una moció per 
demanar el transport gratuït per la gent gran de Lloret als diferents 
hospitals. Ja han parlat altres vegades d’aquest tema, i seria bo fer alguna 
cosa, doncs també aquest és un desig de la gent gran de Lloret. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor felicitant primerament al Sr. Ontañón pel seu 
bon català, cosa que ell ja sabia. 
 
El seu grup donarà suport a la moció i està al costat de jubilats i depenents  
per col.laborar amb ells en aquells moments tan complicats. 
 
Aquestes decisions arriben en un moment molt complicat per a les famílies 
desfavorides. Entenen que les propostes del govern haurien d’anar en 
estalviar despeses institucionals o en augmentar els ingressos a costa de la 
gent que més guanya. En canvi, ha fet retalls a persones que no tenen 
gaire, i això és un greuge i creu que no s’ha de permetre. No es pot 
congelar o treure a gent que ja té difícil arribar a final de mes. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Garcia dient que al final això semblarà 
el Congrés de Diputats o el Parlament de Catalunya. 
 
Continua dient que els ha produït certa sorpresa i perplexitat el fet que el PP 
presenti aquesta moció defensant el sistema de pensions, perquè creiem 
que respon a l’oportunisme polític. Vull recordar-li que el Partit Popular 
Europeu, del qual forma part el PP espanyol, va proposar reformar el 
sistema de pensions espanyol, manifestant que era insostenible, i si vostè 
ho comprova, veurà que el fons econòmic del que surten les pensions, l’any 
passat va tenir superàvit, i aquest any es preveu que també. Perquè el 
sistema de pensions no és una qüestió purament econòmica, sinó que és 
una qüestió política, de prioritat política. 
 
Però què passa quan un partit d’esquerres, el PSOE, que governa, practica 
polítiques neoliberals de dretes, retallant el sou als funcionaris, la majoria 
mileuristes, i rebaixa la capacitat adquisitiva dels pensionistes? Doncs, 
provoca que partits de dretes, com ara el PP, practiquin el travestisme 
polític i cavalqui a sobre de la crisi per aconseguir el seu únic objectiu: el 
poder. 
 
El PP proposa la reforma laboral però no vol ni sentir parlar de la reforma 
fiscal, rebaixar impostos i el dèficit que és un atemptat contra l’estat del 
benestar, però no diu on ficarà les tisores, i, tret de la supressió d’algun 
ministeri que no li fa el pes, no dóna solucions. 
 
Nosaltres varem presentar al president del govern de l’Estat, ja fa més d’un 
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any, un paquet de mesures per pal�liar la crisi que es van discutir a las 
reunions de Zurbano, però l’executiu espanyol no ha volgut saber-ne res 
perquè entre altres propostes demanàvem definir un pla de lluita contra 
l’economia submergida, recuperar l’impost de patrimoni que ha perdonat 
més de 2 200 MEUR als més rics, la reforma fiscal progressiva sobre la base 
de que pagui més qui més té i més guanya, i 97 propostes més. Però el 
President Zapatero ha preferit plegar-se a les propostes del capital financer. 
 
Nosaltres no estem d’acord en la rebaixa dels sous dels funcionaris i en 
limitar la capacitat adquisitiva dels pensionistes, perquè no contribuirà a la 
recuperació econòmica, més aviat la ralentitzarà, i això ho podem 
comprovar en el turisme que ens visita cada any, la gran majoria 
pertanyent a la classe treballadora d’Europa i també nacional. Veiem que la 
riquesa que genera disminueix al ritme que la seva capacitat econòmica és 
inferior i això també ho hem de traslladar al mercat intern. 
 
Aprovarem aquesta moció com no podia seder d’una altra manera, malgrat 
l’oportunisme del PP. 
  
Els sis primers anys de govern del PP, la pensió mitjana va pujar un 17,2%, 
va passar de 567 a 666€. Però la inflació va pujar un 17,8%, és a dir, els 
pensionistes van perdre poder adquisitiu. En el mateix període del govern de 
Zapatero, la pensió mitjana va pujar un 23%, de 730€ a 898€, mentre que 
l’IPC es va incrementar un 16,2%, és a dir, els pensionistes van millorar el 
seu poder adquisitiu. 
 
Aquesta moció forma part de la campanya del PP a Catalunya, Canàries i 
Navarra, per denunciar davant de la gent gran que per culpa dels 
representants de CIU, CC i UPN se’ls congelarà la pensió. 
 
A continuació, intervé la Sra. Parrilla preguntant si no té el PP representants 
al Congrés. El dimecres ja van dir en el Congrés el que havien de dir. 
 
Sobre aquest tema es diuen mitges veritats, es sembren dubtes. Es cert que 
es tracta de mesures impopulars, però que són temporals, i es fan perquè 
és obligat rebaixar el dèficit públic. 
 
Tots els països han adoptat mesures similars o, fins i tot, més dures, i s’han 
acceptat. 
 
Hem de tenir en compte que la mesura afecta a les pensions contributives i, 
per tant, no totes. Per exemple, les del Sovi no es congelaran. 
 
Entén que el for per parlar d’aquests temes és el Congrés dels Diputats, 
doncs tots tenim representants. En tot cas, l’únic que podria fer-ho seria el 
Sr. Teixidor, ja que la resta dels partits tenim representants en el Congrés i 
es tracta de temes d’àmbit nacional. 
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De totes maneres, si volen debatre-ho aquí, tenim prou argumentari i 
podem estar tota la nit. 
 
Ara el PP es mostra com abanderats dels pensionistes, però han estat 8 
anys al poder i també van congelar i baixar pensions. El que volen és 
embolicar el debat polític, un debat que ja està prou crispat. 
 
Tot seguit, pren la paraula la Sra. Bertran dient que és cert que clarament 
és un tema polític, i per això nosaltres prioritzem la protecció de les 
persones grans perquè es troben en l’escala de fragilitat social. 
 
Des de CIU demanaran la convocatòria immediata del Pacte de Toledo i 
presentaran una proposició de llei per garantir el poder adquisitiu dels 
pensionistes. 
 
Així, si hi ha infracció l’any 2011, que els pensionistes puguin cobrar l’import 
de més que sigui equivalent a l’increment del cost de la vida. 
 
Contesta el Sr. Ontañón que no entén les queixes del Sr. Garcia, doncs el 
seu grup va presentar una moció en relació als retalls del govern, que 
nosaltres no varem aprovar perquè no estaven quantificats, no per una altra 
raó. També era política i d’àmbit estatal. 
 
Els recorda als senyors del PSC que quan el PP va entrar a governar va 
haver de treure les teranyines, i quan van deixar el govern van deixar 
l’Estat amb superàvit. 
 
No intentin justificar el que no es pot, les mesures no són justes, i tant és 
així que no les volia tampoc el Sr. Zapatero, se les han imposat des 
d’Alemanya. 
 
Sent que es pensin que vol polititzar aquest tema, la raó principal de la 
presentació d’aquesta moció és que ell està totalment identificat amb els 
pensionistes, especialment els de Lloret, amb els que treballa cada dia.  
 
De nou, pren la paraula el Sr. Coloma que no li han contestat a la seva 
proposta d’una moció conjunta per al tema de la gratuïtat de la gent gran 
en els seus desplaçaments als diferents hospitals. 
 
Es cert que la gent gran té por a aquesta situació i que, per tant, com ja ha 
dit, votaran a favor, si bé dubte de l’eficàcia d’aquest tipus de mocions. 
 
Novament, intervé el Sr. Garcia insistint que li sorprèn veure el PP a favor 
de pensions i pensionistes, i creu que és un acte de transvestisme polític. 
Solament, hauríem de veure, com ja ha dit en la seva primera intervenció, 
les actuacions que va fer el PP quan va estar al govern. 
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Costa entendre el que avui ha sentit i li crea sorpresa i perplexitat. 
 
Intervé, novament, la Sra. Parrilla dient que no intentin crear dubtes sobre 
aquest tema en les persones del Casal de la Gent Gran, i que no digui el Sr. 
Ontañón que no vol fer política, ja que el que ha llegit abans no ho ha escrit  
els jubilats, sinó el seu partit. De fet, aquesta moció s’ha presentat a altres 
poblacions. 
 
Si no vol fer política amb aquests temes, que no presenti aquest tipus de 
moció, sinó, què hem de fer la resta de grups, callar?. 
 
Jo també puc donar dades. En l’any 2004 la despesa en pensions va ser de 
71.000 milions d’euros. En l’any 2010 de 108.000 milions d’euros. El tema 
de les pensions mínimes en el 2004 era de 206.000 milions, i en el 2010 de 
2.606 milions. 
 
Seguidament, dóna lectura a la part del decret que parla de les pensions, 
deixant clar que no es congelen ni les mínimes ni les no contributives, ni les 
del Sovi. 
 
El Sr. Ontañón ha diferenciat entre les contributives i les no contributives; 
en les primeres són els que han treballat i les segones els que no. 
 
S’ha vist molt clar que per a ell no són iguals els uns que els altres, però a 
vegades en les no contributives hi ha gent que no ha treballat perquè no ha 
pogut, i en aquest col.lectiu hi ha moltes dones. Aquestes no es congelen. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que en relació al tema de sol.licitar el transport 
gratuït de la gent gran als hospitals que ha plantejat el Sr. Coloma, dir-li 
que com a parlamentari ja ho ha presentat. 
 
Sobre aquest tema, es dirigeix a la Sra. Parrilla, perquè el seu partit és el 
que té la responsabilitat en el govern de Catalunya sobre transports i 
sanitat, i dependria de Girona, on s’està treballant sobre la possibilitat d’una 
tarifa única sobre el transport. Potser en aquesta situació la moció de què 
parla el Sr. Coloma podria tenir èxit. Per això li demana la seva 
col.laboració. 
 
El tema es parlarà durant la tardor i donat que ell forma part del Consell 
Territorial de Salut de la nostra Àrea Sanitària, també ho proposarà. 
 
De nou, contesta el Sr. Ontañón dient que normalment no presenta les 
mocions amb intenció política, i que en tot cas avui és una excepció. Li 
arriben moltes mocions del partit, i normalment no les presenta. 
 
Aquesta l’ha presentat per la seva forta vinculació amb els jubilats, i perquè 
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creu amb l’esperit de la moció. 
 
Sense més deliberació, i per 16 vots favorables dels regidors de CIU, PP, 
ICV.EUIA, GRILL i ERC, i 5 vots en contra dels regidors de PSC-PM, el Ple de 
l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

Les greus dificultats econòmiques i d’atur que viu el nostre país, així 
com el desmesurat dèficit públic, obliguen a adoptar mesures 
extraordinàries, també exigides per la nostra pertinença a la zona 
euro, que també travessa un període d’inestabilitat al que cal donar 
solucions coordinades. 
 
En aquest context el President del Govern va anunciar el passat 12 de 
maig en el Congrés dels Diputats algunes decisions que, d’adoptar-se, 
lesionarien injusta i injustificadament a més de 5 milions de 
pensionistes, trencant a més un dels principals assoliments de la 
nostra democràcia: el Pacte de Toledo. 
 
Hem de recordar que aquest Pacte d’Estat es va assolir el 1995 entre 
tots els Grups Parlamentaris, i va tenir el suport dels sindicats en 
1996 mitjançant l’Acord sobre consolidació i racionalització del 
sistema de pensions. 
 
Aquests acords, fruit d’un ampli i responsable diàleg polític i social, 
van treure a la nostra Seguretat Social de la incertesa econòmica i 
van garantir un sòlid compromís de tots els partits i forces socials per 
a fer viable i sostenible la nostra Seguretat Social. 
 
La greu situació de 500.000 milions de pessetes de déficit, la 
inseguretat de poder cobrar les pensions futures i incertessa dels 
pensionistes per a mantenir el seu poder adquisitiu van ser, entre 
d’altres, les raons perquè tots els partits assumissin el Pacte de 
Toledo i les seves recomanacions. 
 
La Llei 24/1997, de 16 de juliol, de consolidació i racionalització de la 
Seguretat, va ser resultat directe del Pacte de Toledo, en compliment 
del qual i amb la participació de tots els Grups Parlamentaris, es va 
constituir una Comissió de seguiment en el Congrés dels Diputats. 
Aquesta Comissió ha anat avaluant el compliment de compromisos i 
recomanacions des de llavors i ho ha fet amb eficacia i amb rigor sota 
diversos governs. 
 
En l’actualitat està examinant un document de data 29 de gener de 
2010, enviat pel govern espanyol per a examen i debat, de manera 
que els acords que es poguessin arribar donessin lloc a les reformes i 
modificacions legals pactades entre tots els grups politics, sense 
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oblidar la participació dels agents socials en el procés de diàleg social 
actualment obert. 
 
L’anunci de retallades en els drets dels pensionistes principalment el 
dret a la desvalorització en función de l’IPC (article 11 de la Llei 
24/1997, de 16 de juliol), trenca el Pacte de Toledo, una de les més 
importants conquistes de la nostra democràcia. Aquestes retallades 
priven de drets a més de cinc milions de pensionistes i ens fa 
retrocedir als temps en els quals el Govern, segons criteris 
d’oportunitat i de conveniència política, donava o negava la 
revaloració de les pensions i, per tant, donava o treia poder adquisitu 
a les afeblides economies dels pensionistes. 
Es poden produir altres efectes addicionals i indesitjables 
d’empobriment per als pensionistes al bloquejar “sine die” la base  
 
sobre la qual s’actualitzarien les pensions desprès del bloqueig de la 
seva quantia que planteja ara el Govern. 
 
L’experiència indica que aquest tipus de mesures, combinades amb 
l’elevació d’impostos, especialment l’Iva (2 punts de pujada al juliol 
pròxim), generen problemes afegits en el consum i en ocupació, 
l’evolució de la qual, si no es corregeix amb reformes adequades, 
posarà en perill els ingressos per cotitzacions, que són essencials per 
a mantenir el nostre sistema de Seguretat Social. 
 
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: 
 

1) Instar al Govern espanyol que elimini les mesures previstes 
per a la supressió de la desvalorització de les pensions 
contributives. 

2) Sol�licitar que es convoqui la Comissió del Pacte de Toledo 
de manera urgent per a reprendre els treballs de la mateixa, 
a fi que s’acordin per tots els grups les reformes que siguin 
necessàries perquè es garanteixi la viabilitat i el futur del 
nostre sistema de Seguretat Social. 

 
9. PROPOSTA SOBRE REDUCCIO RETRIBUCIONS A DETERMINATS 
REGIDORS DE LA CORPORACIÓ. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde, donant lectura a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Garcia dient que al principi de la legislatura, vostès es van 
apujar el sou amb un percentatge considerable, cosa amb la que nosaltres 
no varem estar d’acord, i ho hem manifestat en diverses ocasions. I aquest 
any al Ple dels pressupostos, varem presentar una esmena demanant una 
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reducció de retribucions de l’equip de govern de 21.000 €, per destinar-los a 
la partida de Benestar i Família, en l’apartat de prevenció social. Si ho 
recorden vostès van votar en contra, dient que es tractava d’un “cortar y 
pegar” de la de l’any anterior. 
 
Bé, ara, la Federació Espanyola de Municipis us ho recomana i hi feu cas, 
doncs ens sembla molt bé i evidentment votarem a favor. 
 
Contesta el Sr. Alcalde que aquestes retribucions han estat 2 anys 
congelades. 
 
Creu que és el primer ajuntament, al menys de les comarques gironines, 
que fa aquesta reducció de retribucions. I també recorda que es tracta 
d’una recomanació i no d’una obligació. 
 
Sobre la resta de la intervenció del Sr. Garcia, no contestarà. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Atès que en data de 14 de desembre de 2009 el Ple de la Corporació, 
en el projecte de Pressupost General per al exercici del 2010, en els 
seu punt 6) acordava: “Aprovar que les assignacions als càrrecs 
electes no experimentin cap increment respecte a les del 2009, 
segons l’estructura aprovada en sessió del Ple de la Corporació de 5 
de juliol de 2007. Aquesta assignació es mantindrà invariable fins que 
s’acordi la seva modificació. Els càrrecs amb dedicació exclusiva 
tampoc experimentaran cap increment de les retribucions respecte a 
les de l’any 2009. “ 
 
Atès que el dia 25 de maig la Comissió Executiva de la Federació 
espanyola de Municipis ha adoptat el següent acord:  “la Comisión 
Ejecutiva de la FEMP ha acordado, con el apoyo de todos los grupos 
políticos, recomendar a todos los Ayuntamientos, Diputaciones, 
Consejos y Cabildos Insulares la aplicación de la medida de reducción 
de los salarios de los cargos electos locales y altos cargos de los 
Gobiernos Locales, aplicando los mismos criterios y escalas 
establecidas por el Gobierno de España para la Administración 
General del Estado” 
 
Atès que la mateixa Comissió Executiva ha elaborat un annex en el 
que, a títol orientatiu, proposa les reduccions salarials a practicar 
sobre els diferents trams de les retribucions globals del membres de 
la Corporació que venen perceben un salari per la seva dedicació total 
o parcial. 
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Atès el que disposen els articles 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local; 166 del Reial 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 l’article  13 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens 
Locals (R.O.F.). 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
  
PRIMER.- Aprovar una reducció del 8% de les retribucions d’aquells 
càrrecs amb règim de dedicació exclusiva que corresponen a: 
 

- Dos Tinents d’alcalde amb funcions de Coordinació d’Àrea. 
- Una Regidoria delegada de serveis: 

 
SEGON.-  Aprovar una reducció del 7% de les retribucions  del càrrec 
electe amb règim de dedicació parcial següent: 
  

- Un Tinent d’Alcalde amb funció de Coordinació d’Àrea i 
Regidories delegades de serveis per una dedicació de 30 
hores/setmana. 

 
TERCER.-  Aprovar una reducció del 6% de les retribucions  del càrrec 
electe amb règim de dedicació parcial següent: 
 

- Un Regidor delegat de serveis per una dedicació de 17,5 
hores/setmana. 

 
QUART.- Les deduccions esmentades en els anteriors apartats 
començaran a aplicar-se a la nòmina del proper mes de juny. 
 

10. RATIFICACIÓ CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLORET DE 
MAR, L’ AGÈNCIA CATALANA DE L’ AIGUA I LA SOCIETAT NOVA 
LLORET, SA PER TAL DE FIXAR L’APORTACIÓ ECONÒMICA QUE 
GARANTEIXI L’ADEQUACIÓ DELS SISTEMES PÚBLICS DE 
SANEJAMENT EN ALTA PEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC DE 
L’ÀMBIT DEL PPU3 SANT QUIRZE. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls, el qual 
dóna lectura íntegra a la proposta. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
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FETS: 
 
1.-  El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 28 de setembre 

de 2009, acordà aprovar definitivament el Text Refós del Pla Parcial 
del PPU3 Sant Quirze, promogut per la societat Nova Lloret, SA, 
supeditant-ne la seva eficàcia al compliment d’un seguit de 
condicionants. Un d’aquests condicionants fou la prèvia formalització 
del conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en base a les 
prescripcions de l’informe emès per l’ACA en data 27 d’abril de 2009 
 

2.- En data 1 de desembre de 2009 es procedí a la signatura del conveni 
entre l’Ajuntament de Lloret de Mar, l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) i la societat Nova Lloret, SA en la seva condició de promotora 
del Pla Parcial Urbanístic del sector PPU3 Sant Quirze amb l’objecte 
d’establir els instruments de col�laboració entre les entitats 
participants per tal de fixar l’aportació econòmica que garanteixi 
l’adequació dels sistemes públics de sanejament en alta a les 
necessitats generades pels nous desenvolupaments urbanístics. 

 
FONAMENTS DE DRET: 
 
S’apliquen a aquest expedient els articles 45.1b) i 114 del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme i l’art. 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals i 
Turisme, adopta el següent ACORD:  
 
PRIMER. Ratificar el conveni signat en data 1 de desembre de 2009 entre 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la 
societat Nova Lloret, SA. amb l’objecte de fixar l’aportació econòmica 
que garanteixi l’adequació dels sistemes públics de sanejament en alta 
pel desenvolupament urbanístic de l’àmbit del PPU3 Sant Quirze. 
 
SEGON. Publicar el corresponent edicte al Butlletí Oficial de la província. 
 
TERCER. Donar trasllat de l’acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la 
societat Nova Lloret, SA pel seu coneixement i efectes. 

 
11. APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) EN 
L’ART. 210 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, REFERENT AL CANVI I 
RESITUACIÓ D’USOS PRIVATS DE LA ZONA PE-2. 
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D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls el qual dóna lectura a 
la proposta. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que no serà reiteratiu en aquest tema. Ja va dir 
que no estaven d’acord amb la modificació d’usos, que ells estaven d’acord 
amb el conveni inicial. 
 
En aquesta modificació entenen que no hi ha compensació per a 
l’Ajuntament, i la Generalitat ens dóna la raó, ja que fan una reducció del 30 
al 25%. 
 
Com ja ha dit altres vegades, ells van aprovar el conveni original perquè 
l’Ajuntament tenia les corresponents contrapartides. Ara, en aquesta 
modificació, consideren que no n’hi ha, i és per això que votaran en contra. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que és la tercera vegada que parlem 
d’aquest tema, la seva postura ha estat sempre clara i no ha canviat. 
 
Amb la redefinició d’usos que ha donat la Generalitat ja sabem que en els 
usos complementaris a l’esportiu, es descarta els jocs d’atzar com 
escurabutxaques. De tota manera, la nostra opinió ja la coneixeu: l’equip de 
govern ha seguit sempre les indicacions d’aquesta empresa fent 
modificacions que beneficiaven els seus interessos, a més del regalet de 
133.500 € de l’impost de construccions, per tant continuem votant en 
contra. 
 
Seguidament, intervé la Sra. Parrilla dient que ells tampoc es volen repetir. 
En l’últim Ple que varen parlar del tema, el Sr. Valls els va acusar en el seu 
discurs de no entendre el tema, però ara la Generalitat ens dóna la raó. No 
es va raonar suficientment els canvis dels usos i la Generalitat ha dit el 
mateix. 
 
Pensen que amb aquest text refós passa exactament igual, no hi ha 
arguments favorables del canvi d’usos. Espera que el Sr. Valls torni explicar-
ho. 
 
Contesta el Sr. Valls dient que potser no va saber raonar des d’un punt de 
vista tècnic, cosa que sí que entén que es fa en aquest text refós. 
 
En un punt anterior, la Sra. Parrilla ha parlat de mitges prioritats i embolics, 
i això és el que fan ells en aquest tema. 
 
No volen entendre que l’Ajuntament, entre altres coses, obtindrà 
gratuïtament un pàrquing de 400 places, més un equipament, i més una 
plaça pública. 
 
Ha de repetir per enèsima vegada, que la bonificació de 130.000 € es va fer 
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en base a l’ordenança que vostès havien aprovat, i que, si haguessin copiat, 
com vostès van suggerir posteriorment, la de Barcelona, seria de 80.000 €. 
 
Torna insistir que va haver un conveni de gestió urbanística en que 
l’Ajuntament va aconseguir un pàrquing i obra per un valor de més de 6 
milions d’euros, però vostès no ho volen entendre. 
 
Repeteix que el conveni és equilibrat i que ha d’admetre que no pot 
explicar-ho d’una altra manera. El text refós que avui presentem ho defineix 
bé i torna a dir que el número de metres del nou ús és igual que l’anterior 
d’oficines. 
 
Novament, dóna lectura a les principals dades del conveni i el que significa 
per a Lloret, doncs a part de l’aparcament de 400 places i de l’equipament 
públic, facilitarà que s’ubiqui a la nostra població el supermercat Mercadona, 
el qual possibilitarà la creació de llocs de treball a la nostra població (cosa 
tan important en aquests moments). 
 
Entén clarament que tot aquest tema és d’interès públic i per tant potser 
que jo no em sàpiga explicar o que vostès no ho volen entendre. 
 
Sense més deliberació, i per 14 vots favorables dels regidors de CIU, PP i 
GRILL, i 7 vots en contra dels regidors de PSC-PM, ICV-EUiA i ERC, el Ple de 
l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

FETS: 
 

1.- En sessió de data 26 d’octubre de 2009, el Ple de la Corporació 
acordà:   
 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’article en l’art. 
210 de la Normativa Urbanística, referent al canvi i resituació 
d’usos privats de la zona PE-2, que ha estat redactada pels 
Serveis Tècnics Municipals essent d’iniciativa municipal. 
  
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat 
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als 
efectes de la seva aprovació definitiva, si s’escau 
 

2.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 
16 de desembre de 2009 acordà: 
  

1.- Suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual del 
Pla d’ordenació urbanística municipal en l’article 210 de la 
normativa urbanística, referent al canvi i resituació d’usos 
privats de la zona PE-2, promoguda i tramesa per l’Ajuntament 
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de Lloret de Mar, fins que mitjançant un text refós que es 
presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin 
les prescripcions següents: 
 
1.1.- D’acord amb el que estableix l’article 94.6 de la Llei 
d’urbanisme s’ha de raonar i justificar la necessitat de la 
iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als 
interessos públics i privats concurrents. 
 
1.2.- Donat que la modificació proposada suprimeix l’ùs de 
gimnàs i introdueix uns usos de jocs recreatius i esportius fins 
ara no previstos, els quals, per la seva indeterminació, 
podrien desvirtuar l’esperit del POUM, caldrà determinar els 
nous usos proposats i, en tot cas, respectar els sostres 
mínims establerts per als usos esportius i comercials vigents. 
 
1.3.- Tenint en compte que aquesta modificació del POUM 
obligarà a tramitar la modificació del Pla especial concurrent, 
per tal de poder valorar-la adequadament, caldrà justificar-la 
també amb la major determinació que ha d’aportar el 
corresponent Pla especial, el qual s’haurà d’adjuntar, per a 
possibilitar la corresponent valoració conjunta d’ambdós 
expedients. 
 
1.4.- D’altra banda s’assenyala la necessitat que la proposta 
aporti la normativa, clarament diferenciada de la memòria, 
que expressi el text refós de tot l’article 210 resultant. 

 
2.- Comunicar-ho a l’Ajuntament. 

 
3.- Els Serveis Tècnics Municipals, en data maig de 2010, han elaborat 
el Text Refós de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) en relació a l’article 210 de la Normativa 
Urbanística, referent al canvi i resituació d’usos privats de la zona PE-
2, que dona compliment a les prescripcions de l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona de data 16 de desembre de 2009. 
 

FONAMENTS DE DRET: 
 

I.- S’apliquen a aquest expedient els art. 8 i 83 del Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme; art 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme; i l’art. 52 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals 
i Turisme, adopta el següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’article 210 de les 
Normes Urbanístiques, d’iniciativa municipal i redactat pels Serveis 
Tècnics Municipals, referent al canvi i resituació d’usos privats de la 
zona PE-2, que dona compliment a les prescripcions de l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 16 de desembre de 
2009.  
 
Segon.- Remetre còpia del Text refós aprovat, per duplicat exemplars 
i diligenciat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als 
efectes de la seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 

12. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA I 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 42 BLANCA AURORA. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls, el qual 
dóna lectura a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Garcia dient que consideren aquesta obra com un bon 
projecte que esponjarà el casc antic i es guanyarà una plaça pública molt 
necessària. Només comentar que com que l’obra sembla ser que es farà en 
dues fases, que es tingui en compte si lloguen les places d’aparcament que 
han d’anar vinculades als habitatges que sigui per un temps de tal manera 
que quedin lliures al finalitzar la construcció dels habitatges. 
 
Contesta el Sr. Valls que hi ha dues titularitats en aquest indret, el promotor 
i l’Ajuntament, però es va considerar que era millor fer un sol pàrquing que 
no dos de petits. 
 
Haurà doble planta i llavors s’haurà de fer un conveni i ja es decidirà si es 
finança o es permuta. Però creu que és millor 180 que 90 places. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que, evidentment, les places vinculades 
amb els pisos han de seguir sent-ho en tot moment, a la propietat 
d’aquests. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 

 
F E T S 

 
1.-  La Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de desembre de 2009 

acordà: 
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Primer.-  Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana del PAU 42 
Blanca Aurora, i el projecte d’ urbanització, d’iniciativa de la 
mercantil DEVELOPMENT DIAGNOSTIC COMPANY, SL i redactat per 
GIMENO ARQUITECTE I ASSOCIATS, SLP. amb les següents 
prescripcions : 
 

1. La pavimentació del sector ha de preveure arribar, sortint 
del límit estricte de l’àmbit del PAU, fins allà on les obres 
municipals fetes als carrers de l’entorn hagin acabat. Les obres 
d’urbanització del sector, previstes per executar-se 
immediatament desprès de les obres municipals, hauran de 
substituir i completar els paviments provisionals que 
l’Ajuntament haurà deixat. 
2. La transició entre paviment de panot de vorera i llosa de 
formigó prefabricat s’ha de fer intercalant una peça de vorada 
tauló de formigó. 
3. Les papereres a col�locar a la plaça seran del mateix tipus 
utilitzat per l’Ajuntament 
4. S’ha de preveure xarxa de reg a totes les zones 
enjardinades i boques de reg per neteja de paviments. 
5. Caldrà aportar la documentació en format digital per tal 
de donar compliment a l’ORDRE PTO/343/2005 de 27 de juliol 
per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la 
presentació en suport informàtic. 
6. Previ l’aprovació definitiva del PMU caldrà presentar una 
valoració econòmica del cost de construcció real, de la 
superfície de titularitat pública destinada a aparcament en 
sotarasant, a efectes d’estudiar la viabilitat de simultanejar les 
obres de construcció del sotarasant de titularitat privada i del 
de titularitat pública que per motius d’oportunitat es concretaria 
en la formalització d’un conveni 

 
Segon.- Sol�licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona en els termes previstos a l’art. 85.1 del Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme i altres organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, segons l’art. 83.5 del TRLU. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a les empreses de 
subministrament de serveis perquè es puguin promunciar en el 
termini d’un mes, d’acord amb el que disposa l’art 87.6 del TRLU. 
 
Quart.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un 
mes amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la 
província, diari d’àmbit gironí, Tauler d’anuncis i a la web municipal. 
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Cinquè.- Notificar el present acord als interessats 
 

2.- L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini d’un mes 
amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província 
núm. 12, de data 20 de gener de 2010, el Punt Diari de data 14 de gener 
de 2010, Tauler d'Anuncis de la Corporació i Web Municipal. Durant aital 
termini no s'ha presentat cap al�legació, tal i com es desprèn de la 
certificació lliurada pel Secretari Delegat i que consta a l'expedient 
administratiu tramès. 
 
3.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 11 de 
febrer de 2010 va acordar: 
 

1.- Emetre informe favorable, als efectes de l’article 85 del Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de 
la llei d’urbanisme, sobre el Pla de millora urbana del PAU 42 Blanca 
Aurora, promogut per la societat Development Diagnostic Company, 
SL i tramès per l’Ajuntament de Lloret de Mar, amb la següent 
condició: 
 

1.1.- D’acord amb el que assenyala l’apartat 7 de l’article 68 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme, caldrà completar, tant la 
normativa com la documentació gràfica, per tal de determinar el 
sostre i el nombre d’habitatges de protecció pública, en cada una 
de les dues modalitats que preveu el POUM en aquest polígon 
d’actuació, amb la concreció de la localització i dels terminis 
d’inici i acabament de les obres d’edificació d’aquests habitatges. 

 
2.- Assenyalar, com a recomanació, que l’obra urbanitzadora hauria 
d’abastar la totalitat de la vorera resultant en el límit de l’àmbit 
 
3.- Aquest informe s’emet als sòls efectes urbanístics i sense 
perjudici d’altres competències concurrents, en especial les referents 
a la Regió d’Emergències de Girona de la Direcció General de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. 
 
4.- Indicar a l’Ajuntament que aquest informe és vinculant pel que 
fa a la prescripció 1.1 atès que es fonamenten en motius de legalitat 
contemplats en l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
5.- Indicar també a l’Ajuntament que, un cop el pla hagi estat 
aprovat definitivament, ha de lliurar en el termini d’un mes a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, als efectes d’informació, 
coordinació i arxivament, la documentació tècnica i administrativa 
completa. Aquest lliurament és condició per a la publicació de l’acord 
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d’aprovació definitiva d’aquests plans, sens perjudici del règim de 
comunicació d’acords regulat per la legislació municipal i de règim 
local de Catalunya.  

 
4.- En data 22 de gener de 2010, Cubes i Contenidors Pallares, SL, en 
qualitat d’empresa subministradora del servei públic de sanejament, 
emet informe amb prescripcions; en data 20 de gener de 2010, Gas 
Natural emet informe; en data 5 de febrer de 2010, Endesa Distribución 
Eléctrica, SL emet informe; i les empreses Aqualia i Locaret no han emès 
informe en relació al Projecte d’Urbanització. 
 
5.- En data 22 de març de 2010, na Pilar GIMENO i GONZÁLEZ, en 
representació de la societat DEVELOPMENT DIAGNOSTIC COMPANY, SL.  
presenta un Text Refós del Pla de Millora Urbana i Projecte d’Urbanització 
del PAU 42 Blanca Aurora, que dona compliment a les prescripcions de 
l’acord d’aprovació inicial i dels informes sectorials i de les companyies de 
subministrament de serveis públics emesos a aquest efecte. 
    

FONAMENTS DE DRET 
 
I.- L’art 255 de les NN.UU. del POUM de Lloret de Mar. 
 
II.-  S’apliquen a aquest expedient els articles 68, 79.1, 83, 85 i 87  del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol que aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme (endavant LU) i els articles 23, 90 i ss del Reglament de 
la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol.  
  
III.-  Que en aplicació de l’article 68 del DL 1/2005 de 26 de juliol pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme es redacta el present 
PMU als efectes d’ordenació volumètrica, de cessions i d’urbanització. 
 
IV.- Art. 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals i 
Turisme, adopta el següent ACORD:  

 
Primer.-  Aprovar definitivament el Text Refós del Pla de Millora Urbana i 
Projecte d’Urbanització del PAU 42 Blanca Aurora, d’iniciativa de la 
mercantil DEVELOPMENT DIAGNOSTIC COMPANY, SL i redactat per 
GIMENO ARQUITECTE I ASSOCIATS, SLP., una vegada incorporades les 
prescripcions contingudes en l’acord d’aprovació inicial i dels diferents 
informes sectorials i de companyies de subministrament de serveis 
públics emesos, supeditant-ne la seva eficàcia, i consegüentment la 
tramesa als Serveis Territorials d’ Urbanisme de Girona i la publicació al 
BOP, al compliment dels condicionants següents: 
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• Caldrà dipositar a la Tresoreria Municipal el 12% del pressupost 

d’urbanització en concepte de garantia establerta per l’article 101 
del DL 1/2005.  

 
• Caldrà donar compliment a les prescripcions de l’informe que serà 

emès per la Regió d’Emergències de Girona  de la Direcció General 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.  

 
Segon.- Disposar la publicació d’aquest acord i de la normativa 
urbanística del Pla de Millora Urbana al Butlletí Oficial de la província, una 
vegada s’hagi donat compliment íntegre a les prescripcions esmentades 
en el punt primer del present acord. 
 
Tercer.- Trametre als Serveis Territorials d’ Urbanisme de Girona la 
documentació tècnica i administrativa completa, d’acord amb el que 
preveuen els art. 86 i 101.5 del DL 1/2005, als efectes d’ informació, 
coordinació i arxivament, com a condició prèvia a la publicació del 
present acord, una vegada s’hagi donat compliment íntegre a les 
prescripcions esmentades en el punt primer del present acord. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a la societat Development 
Diagnostic Company, SL com a promotor d’aquest planejament derivat, i 
a les empreses subministradores de serveis públics. 

 
PROPOSTES D'URGÈNCIA. 
 
No se n’ha presentat cap. 
 
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL. 
 

• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
El  Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de l'Alcaldia 
des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap mena: 
 
Decrets dictats per l’Alcalde-President: 
 

- Mes d’abril: núm. 351 de data 06/04/10 fins al núm. 498 de data 
30/04/10. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes d’abril: núm. 340 de data 07/04/10 fins al núm. 452 de data 
29/04/10. 
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• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta el 
següent prec: 
 

“La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lloret de Mar, és un 
òrgan col�legiat integrat per l’Alcalde de Lloret de Mar i set regidors 
de l’equip de govern. Cal dir que la junta de govern de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar, llevat d’ocasions puntuals, es reuneix un cop a la 
setmana. 
Les competències i funcions de la Junta de Govern local, vénen a ser 
definides per l’article 54 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), resultant moltes 
de les seves decisions de gran transcendència i importància política, 
social i econòmica.  
Les actes de les juntes de govern local, han estat penjades a la web 
municipal fins aquest any, en que l’equip de govern, argumentant una 
recomanació (1/2008) de l’Agència Catalana de Protecció de dades ha 
decidit restringir-ne l’accés al públic, essent que només es dona 
coneixement del seu contingut als diferents grups municipals. 
Tals actes, és prou evident, pel fet de recollir els contractes, 
pagaments, peticions de subvencions, convenis i tota mena 
d’actuacions acordades per l’equip de govern, constitueixen una eina 
fonamental d’informació per a que, els diferents grups municipals 
puguin dur a terme la seva activitat i prendre mesures i decisions, 
sempre obrant a favor de l’ interès públic, mitjançant la fiscalització 
de l’actuació del govern. 
L’ordre del dia dels Plens de l’Ajuntament de Lloret de Mar, estableix 
sempre un punt, pel que es sotmeten a aprovació la ratificació dels 
acords de la junta de govern local que ho precisin. 
Cal dir en relació al Ple que ens ocupa a dia d’avui, que convocat per 
dilluns 31 de maig de 2010, el grup municipal d’Esquerra republicana 
de Catalunya va rebre el dimecres 26 de maig de 2010, un correu 
electrònic enviat des de l’Ajuntament, a les 09:20 hores, al que 
s’adjuntaven un total de sis juntes de govern local, les celebrades des 
del dia 19 de març de 2010, fins el set de maig de 2010. 
Es pretén doncs, que la totalitat dels Grups municipals, estudiïn tal 
informació, i si és el cas, ratifiquin acords, en un termini de cinc dies, 
en el que, tanmateix, s’ha de prendre coneixement de tots els 
assumptes que el govern porta al Ple, i dels que els grups son 
informats en les Comissions convocades el dimecres tarda anterior al 
dilluns al que es celebra el Ple, així com de les mocions, preguntes i 
precs que tots els grups municipals tinguin a bé presentar. 
Pel que fa a les juntes de govern local, les que ens han estat lliurades 
en la darrera remesa ocupen fins a 547 pàgines i inclouen  453 
acords. 
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És prou evident que tal ingent quantitat d’informació, és impossible 
de ser adequadament tractada i estudiada en tant breu termini, fet 
que obra contra els més elementals principis democràtics, en tant que 
essent important en democràcia la tasca de governar, tant o més ho 
és la de fiscalitzar-la mitjançant l’exercici de l’oposició. 
Res no impedeix doncs, que tals juntes de govern local siguin 
remeses setmanalment i d’una en una, enlloc de ser remeses en bloc 
quan es celebra un Ple municipal. 
Per tot el que ha estat exposat PREGUEM a l’equip de govern: 
Que per raons d’estricte respecte als principis elementals de la 
democràcia, acordin la remissió setmanal, als grups municipals, de les 
actes relatives a les juntes de govern municipal d’aquest 
Ajuntament.” 

 
Contesta el Sr. Alcalde que, evidentment, es facilitaran les Juntes com més 
aviat possible, i es regularitzaran les que estiguin endarrerides. 
 
Suposa que, com advocat, es necessita més temps que com a polític per 
mirar el contingut de les Juntes de Govern Local. 
 
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta el 
següent prec: 
 

“A la vorera de l’anomenada avinguda mare de Deu de Rosell, és a 
dir, aquell vial que discorre entre l’Hotel Olympic d’una banda, i el 
restaurant Can Guidet i l’Institut Roca Grossa d’altra, trobem, just 
davant de l’accés rodat al Restaurant Can Guidet, un panot estampat, 
que es correspon a aquells que s’emplacen a la via pública, per a que 
aquelles persones que pateixen deficiències visuals, sàpiguen per on 
poden creuar la via pública. 
En tal indret no existeix cap mena de pas de vianants, ni semàfor que 
reguli el trànsit ni cap element que justifiqui la presència de tal tipus 
de panot, que l’únic que pot fer, és induir a confusió als deficients 
visuals, amb l’ agreujant de que el lloc on està emplaçat serveixi 
precisament per facilitat l’accés rodat des de la via pública, al 
restaurant Can Guidet, creuant la vorera de vianants. 
Per tot el que ha estat exposat PREGUEM a l’equip de govern: 

PLE PÀGINES ACORDS 
19.03.2010 119 103 
26.03.2010 133 108 
16.04.2010 82 66 
23.04.2010 87 78 
30.04.2010 54 50 
07.05.2010 72 48 

 547 453 



59 

Que dugui a terme de forma immediata quantes actuacions, siguin 
precises per garantir la seguretat dels vianants en l’indret esmentat, 
ordenant de forma immediata la substitució de l’esmentat panot per 
un que no dugui a confusió a aquells que pateixen una deficiència 
visual.” 

 
Contesta el Sr. Tibau que, segons el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, i 
més concretament en l’annex 1 de les Normes d’Accessibilitat Urbanística, 
es desprèn que els guals adaptats s’han de senyalitzar amb paviment de 
textura diferenciada. 
 
Concretament, l’espai que indiquem, disposa de paviment diferenciat, però 
no és tampoc un pas de vianants adaptat. 
 
Tal i com està l’espai, seria lògic que hi hagués el paviment diferenciat, si hi 
hagués un pas de vianants. Però l’espai de vianants es troba a molt pocs 
metres al costat, precisament adaptat i també amb panot diferenciat. 
 
Així, doncs, s’hauria de fer retirar la marca de panot diferenciat i col.locant-
hi el panot de la resta de vorera, per evitar qualsevol tipus d’error en 
l’apreciació per part d’un invident. 
 
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta la 
següent pregunta: 
 

“Al barri del Rieral, especialment en els horaris d’entrada i sortida dels 
centres escolars, específicament, el IES Roca Grossa i el CEIP Àngels 
Alemany es produeix un gran moviment de vehicles. 
Molts de tals vehicles, així com els de residents del barri, estacionen 
en el carrer Narcís Sala Parera, al que s’accedeix des del carrer 
Gertrudis Moret i Frigola que el connecta amb l’avinguda Josep Maria 
Casadevall. 
El carrer Narcís Sala Parera està tallat en els seus dos extrems, tant 
pel que fa per impedir l’accés a la zona verda que limita amb 
l’esmentada avinguda i el passatge de Cúllar, com pel que fa a la seva 
confluència amb el carrer Camí Vell. És a dir, la via de tres carrils de 
circulació que transita davant l’Hotel Olympic. 
El fet que tal vial estigui tallat, i que hi estacionin gran quantitat de 
vehicles, fa que els mateixos, a la hora d’abandonar el seu 
estacionament, hagin d’efectuar una perillosa maniobra, tant per les 
persones, com pels vehicles;  de marxa enrere, que, entenem vulnera 
el sentit de les normes, és a dir, l’article 31 de la Llei  de seguretat 
vial i article 81 del Reglament general del circulació. 
Essent que, dit sigui des del respecte, no trobem cap explicació lògica 
i raonable, que justifiqui el tancament de tal carrer, en la seva 
confluència amb el carrer Camí Vell, essent fins hi tot que entenem 
que amb l’obertura de tal vial de sortida, es donaria una més gran 
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fluïdesa al trànsit, i per tant a la mobilitat, sense perjudici de garantir 
la seguretat dels vianants, en especial nens i adolescents que entrin o 
abandonin els centres escolars, podent-se adoptar en tot cas, les 
pertinents mesures de protecció com passos elevats, o si és el cas 
semàfors o presència d’agents de la policia local, en tal indret, en 
l’horari d’entrada i sortida dels alumnes. 
Per tot el que ha estat exposat formulem la present PREGUNTA a 
l’equip de govern, per a que informi a la ciutadania: 
- De quin és el motiu que fa que no s’obri al trànsit rodat, l’accés al 
carrer Camí Vell, des del carrer Narcís Sala Parera. 
- Si és cert que l’estacionament en tal carrer, i l’impossibilitat 
d’abonar-lo en el sentit de la marxa dels vehicles obliga a fer una 
maniobra que infringeix l’article 31 de la Llei de seguretat vial i 
l’article 81 del Reglament general de circulació. 
- Si no consideren més beneficiós, per a una adequada, àgil i segura 
conducció i mobilitat, l’obertura al trànsit rodat de la confluència del 
carrer Narcís Sala Parera amb el carrer Camí Vell.” 

 
Contesta la Sra. de la Torre dient que aquesta contesta serveix també per 
als precs presentats per al PSC i que estan identificats com a 4 i 5, i que es 
refereixen a temes de senyalització i circulació. 
 
Aquests tres plecs seran tractats a la propera Comissió de Viabilitat. 
 
Torno a dir, com ja ho ha fet en altres molts Plens, que totes les peticions 
que ens arriben des de fa temps tant de particulars, associacions, partits 
polítics o de qualsevol, són tractats a l’esmentada Comissió que es reuneix 
de forma periòdica un cop al mes, a fi de tractar qüestions com les que 
se’ns demanen en la pregunta d’ERC i els dos precs del PSC.  
 
Per això els agrairà que tots els precs i preguntes que tinguin relació amb 
aquests temes, es presentin amb temps perquè puguin ser tractats a 
l’esmentada Comissió. 
 
Per tant, agraeix les seves reflexions i s’ofereix, a l’igual que la resta de 
companys, a rebre les seves peticions, sense necessitat d’esperar al Ple, 
perquè es puguin tractar a la Comissió, i poder-les incloure en el seu ordre 
del dia. A la Comissió en formen part tècnics de mobilitat, urbanisme, obra 
pública, participació ciutadana, etc. 
 
Per tant, les seves peticions s’estudiaran i se’ls comunicarà la decisió de la 
mateixa. 
 
El Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
 

“Després de parlar amb diversos veïns i veïnes, ens han fet arribar un 
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problema de mobilitat, just en el punt de l’Avinguda de Blanes, en 
direcció a Tossa, a l’arribada al carrer Enric Granados. 
Aquest és un gir d’accés dels busos que han de fer entrada a la 
Terminal d’autobusos de Lloret de Mar. 
Just a l’entrada hi ha un semàfor que atura als vehicles, en aquest 
cas als busos, que per les seves dimensions, i estant aturats, 
envaeixen amb   la part posterior del vehicle la marxa de l’avinguda 
de Blanes amb direcció a Tossa de Mar, es a dir, de la cantonada  del 
carrer Enric Granados al semàfor, no hi cap un bus. 
EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÉS 
MUNICIPAL DE LLORET DE MAR FORMULA  
El següent prec, 
Que es re ubiqui el semàfor al carrer Enric Granados, per tal de que, 
com a mínim tingui la dimensió de llargada d’un bus, permeten així la 
circulació a l’avinguda de Blanes, direcció a Tossa de Mar.” 

 
Contesta la Sra. de la Torre que aquest prec ja ha estat contestat amb la 
pregunta 3 d’ERC. 
 
El Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
 

“Després de parlar amb diversos veïns i veïnes, ens han fet arribar un 
problema de mobilitat, just en el punt de l’Avinguda de Tossa, en 
direcció a Tossa, a l’arribada al carrer Rector Felip i Gibert. 
Vostès han fet un carril, el de la dreta que és de gir obligatori a 
aquest carrer, mentre que el carril de l’esquerra continua essent de 
direcció cap a Tossa. 
Aquesta continuïtat es veu aturada per un semàfor, que serveix 
únicament per donar pas a vianants per creuar l’avinguda Vila de 
Tossa, però en canvi no tindria que aturar els cotxes que giressin cap 
a Rector Felip i Gibert, ja que no tenen que donar pas a aquests 
vianants. 
En reunió amb el tècnic de mobilitat d’aquest Ajuntament, el PSC ha 
transmès aquesta peculiaritat. 
EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÉS 
MUNICIPAL DE LLORET DE MAR FORMULA  
El següent prec, 
Que es posi un indicatiu al semàfor de gir a la dreta en àmbar i 
intermitent per tal de no aturar als vehicles que giren al carrer Rector 
Felip i Gibert, i donar la possibilitat de gir amb prudència.” 

 
Contesta la Sra. de la Torre que aquest prec ja ha estat contestat amb la 
pregunta 3 d’ERC. 
 
El Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
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“Després de portar més d’un any que s’ha canviat la ubicació del 
mercat setmanal, encara, a hores d’ara, hem trobat un cartell a on 
demana que no s’estacioni els dimarts al carrer del mestres 
(adjuntem fotografies). 
Ara mateix no veiem cap tipus de funcionalitat de dita senyalització. 
Donat que l’Ajuntament ha de ser el primer interessat en donar una 
imatge bona de Lloret de Mar, 
EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÉS 
MUNICIPAL DE LLORET DE MAR FORMULA  
El següent prec, 
Que es faci retirar aquest cartell de la seva ubicació actual.” 

 
Contesta el Sr. Llasera dient que es farà retirar. 
 
El Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
 

“Després de parlar amb diversos veïns i veïnes del barri del Molí , ens 
han fet arribar un problema de seguretat i soroll, a l’avinguda de Les 
Regions i la plaça dels Drets Humans. 
Per la nit es veu que hi ha aglomeració de persones i vehicles a 
aquest lloc, cosa que provoca el malestar dels veïns per qüestió de 
sorolls i de possibles baralles que puguin donar-se. 
EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÉS 
MUNICIPAL DE LLORET DE MAR FORMULA  
El següent prec, 
Que es faci presència policial preventiva a aquest lloc a partir de les 
22 hores i durant la nit, per tal d’evitar els possibles aldarulls que es 
puguin ocasionar, així com els sorolls que aquestes concentracions de 
persones ocasiona.” 

 
Contesta la Sra. de la Torre que dintre del patrullatge ordinari de la Policia 
Local, aquesta és d’una forma constant en el Barri del Molí, així com a la 
resta de barris. Aquest equip de govern ha mantingut diverses reunions 
amb l’Associació de Veïns de barri, que ens ha traslladat les seves 
inquietuds i peticions, havent donat compliment a bona part d’elles. 
 
Ens consta que encara hi ha problemes de sorolls, motivats per concentració 
de persones a l’Av. De les Regions i Plaça dels Drets Humans, i per això 
continuarem fent el patrullatge ordinari i en el possible ho incrementarem 
en aquesta zona. 
 
De totes maneres, afegir que si qualsevol veí detecta un problema, demana 
que es posi en contacte amb la Policia, la qual es personarà de seguit a fi de 
donar resposta immediata, tal i com ja es ve fent i es continuarà fent. 
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I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


