ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 09/11
Dia: 31 d’agost de 2011
Sessió: extraordinària
Horari: de 20 a 22’05 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Romà Codina Maseras, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Ester Olivé Güell
Jordi Martinez Puig
Idoia de Saracibar Garriga
Josep Valls Mendez
Ignasi Riera Garriga
Arseni Frigola Bosch
Marc Fuertes Garcia
Alejandro Romerales Salvador
Juan Diez Mateo
Elena Aleinik Molchan
Fernando Manuel Barbero Sanchez
Oscar Portela Justel
Joan Bernat Pané
Anna Pascual Batlle
Susana Yerro Heras
Enric Martinez Maiz
Leonardo Fernandez Esquinas
Antoni Garcia Garcia
Jordi Orobitg Solé
Josep Cortés Rovira
David Reixach Saura, Secretari Acctal.
El Sr. Barbero s’incorpora a la sessió durant el debat de la únic aproposta de
l’ordre del dia.
1. PROPOSTA PER LA QUAL ES CONSENSUEN UNA SÈRIE DE
MESURES TENDENTS A MILLORAR LA SEGURETAT CIUTADANA I LA
QUALITAT TURÍSTICA DE LLORET DE MAR.
L’Alcalde dóna lectura al text de la proposta.
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Pren la paraula el Sr. Cortés, regidor no adscrit, dient que primerament
voldria destacar els visibles i bons resultats de les mesures excepcionals
decretades per l’Alcaldia. També fa un reconeixement a les eficients
actuacions dels diversos cossos policials i de seguretat, que han fructificat
amb un elevat nombre de detencions, i a la seva presència, constant de
prevenció i dissuasió, patrullant per la zona de oci nocturn.
El sr. Cortés afirma que la conjunció de normativitzar, inspeccionar i actuar
coordinadament, ens permet afirmar, després de diverses inspeccions in
situ, que ha canviat meridianament la percepció de tranquillitat i
convivència entre els vianants i els clients de l’oci nocturn.
Prossegueix el Sr. Cortés, que diu que per encàrrec clar mes de 1.500
ciutadans en la manifestació “Estimem Lloret” tots els membres de la
Corporació (que també hi varem participar), hem de mantenir un front de
decisió ferma i treball conjunt per lluitar contra els actors dels incivisme i
els seus cooperants, actius o passius, que malmeten la imatge de Lloret, i
que degraden la convivència amb el poble i residents a Lloret, que des de fa
dècades s’esforcen en treballar bé, amb seny, cuidar i millorar per un Lloret
de privilegiat patrimoni natural, històric, gastronòmic i esportiu.
Per tant, el Sr. Cortés entén que des de l’Ajuntament es té l’obligació de no
baixar la guàrdia i mantenir el to d’inspecció, encomanar als tècnics jurídics
redactors de les noves ordenances, la decisió ferma de incrementar l’escala
dels imports de les sancions econòmiques que els faci antieconòmic als
infractors ser reincidents.
En referència al apartat a) del Punt PRIMER, el Sr. Cortés recalca que els
“disco-tours” que estant prohibits, així han de continuar, com a factor que
provoca aglomeracions davant de les entrades de discoteques, pubs i bars.
Les aglomeracions, regulades a l’article 94 de l’ordenança de via pública, és
constatable visualment que són “caldo de cultiu” de delinqüència i de
proliferació i camuflatge dels venedors ambulants, traficants i promotors de
la prostitució al carrer, que perverteixen l’esperit de sana diversió.
Fomentar el Turisme és exportar benestar, i aquest model d’oci nocturn no
és desitjable i fa perdre el turisme de família.
El Sr. Cortés manifesta que en veu de veïns, de treballadors de la matinada
i de pares de Lloret vol agrair als grups municipals el vot favorable en la
comissió informativa en la inclusió del apartat c) al respecte de la prohibició
de la prostitució, dels oferiments i promoció, directa o indirecta de serveis
sexuals en la via pública.
Molt especialment en veu dels pares lloretencs, que els seus fills transiten
per la zona d’oci i evitar que no es trobin amb prostitutes
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que descaradament, inclús a menors, els hi ofereixin serveis sexuals,
trencant els límits de la tolerància i dignitat moral i humana. Per això es
demana una escala de sanció greu a molt greu en cas de que l’exercici de
la prostitució en proximitats a centres educatiu o zones de lleure
freqüentats per menors.
També cal dotar d’un protocol d’actuació policial en cas de detectar que la
persona que es prostitueix, ho sigui de forma obligada per una xarxa de
prostitució, dotant als agents de l’autoritat de mecanismes per derivar a la
víctima, a un programa assistencial i de reinserció com els que preveu
l’Institut Català de les Dones segons Acord de Govern de Generalitat
GOC/183/2010 de 11 d’octubre i també amb concordança amb la Nota de
Sala de Premsa de 14/4/10 on s’afirma la voluntat del Govern de la
Generalitat de acabar amb la prostitució forçada.
Intervé el Sr. Orobitg, portaveu del grup municipal d’ERC i regidor de
turisme i promoció de la ciutat, que expressa el seu desig de que aquest ple
sigui històric, però no pel seu desenvolupament si no perquè espera que
sigui la última vegada que s’hagin de celebrar plens per aprovar mesures
adoptades per a donar resposta a fets com els succeïts recentment a Lloret.
En aquest sentit, el Sr. Orobitg, afirma que immediatament després dels
esdeveniments en qüestió, va haver-hi sintonia entre els grups munciipals
en qualificar els citats esdeveniments com a gravíssims, així com en
coincidir en que una oportunitat per fer un canvi.
El Sr. Orobitg destaca positivament que tots els grups municipals hagin fet
aportacions a aquesta proposta i que totes les aportacions fetes en forma
d’esmena s’hagin acceptat i inclós en la proposta que avui es sotmet a
votació.
Per altra banda, el Sr. Orobitg també expressa el seu desig de deixar
constància d el’orgull que va sentir com a lloretenc el dia en que es va
celebrar la manifetsació sota el lema “Estimem lloret”, i que aquell va sentir
“pell de gallina” mentre baixava per l’Avinguda Just Marlés.
No obstant, el Sr. Orobitg considera que hi ha moltes mesures a prendre i
que no totes poden ser aprovades en un Ple, ja que, segons afirma, “el mon
es mou més ràpid que noslatres”, i creu que el camí correcte passa perquè
aquest assumpte es treballi a la comissió multidisciplinar que es vol crear.
El Sr. Orobith afirma tenir poca expriència de govern, però manifesta que li
hagués agradat que l’equip de govern d el’anterior legislatura li hagués
obert l aporta com ho ha fet l’actual equip de govern, tot i que reconeix que
reconeix que, probablement això ha estat així com a conseqüència d ela
cojuntura sorgida de les passades eleccions municipals.
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Prossegueix el Sr. Orobitg, que pensa que ha arribat el moment de
preguntar-li a la classe empresarial de Lloret quin model volen seguir.
Afirma que ell està pel canvi de model. Opina que hi ha d’haver una oferta
d’oci nocturn dimenssionada, i espera que els fets succeïts siguin un punt de
inflexió i de no retorn.
Finalment, el Sr. Orobitg valora positivament la intervenció de la regidora
Sra. Anna Pacual aquets matí a l’emissora municipal, en la que advocava
per oferir un pacte local pel turisme al sector privat, i conclou dient que ara
toca que els regidors treballin per a tots els ciutadans.
Pren la paraula el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal de IC-V/EUIA,
dient que és evident que hem arribat a una situació insostenible amb aquest
model de turisme que tenim. Un turisme que, quan fa uns anys la
Consellera d’Interior de la Generalitat va qualificar “de borratxera”, va
aixecar una gran polseguera d’indignació en alguns sectors de Lloret, i molt
especialment en el sector que en treu un gran benefici econòmic d’aquest
tipus de turisme.
Així mateix, recorda que també van mostrar la seva indignació els polítics
que governaven en aquell moment, que no hi posaven remei i deixaven fer,
per protegir els interessos d’aquest sector.
El Sr. Garcia comenta que d’aquell episodi es recordarà el senyor Alcalde,
perquè en aquell moment formava part de l’equip de govern, junt amb el
senyor Valls i el senyor Riera, regidor de Governació aleshores.
En aquest sentit, considera que és històrica la permissivitat dels diferents
equips de govern en el comportament incívic del turisme jove que any rere
any ens visita. També és històrica la relaxació en fer complir les ordenances
municipals de la via pública, sobretot en aquestes dues legislatures anteriors
amb govern de CIU.
El Sr. Garcia considera que s’ha arribat on s’ha arribat perquè en el seu
moment no es va actuar amb determinació fent complir les ordenances amb
contundència, i els diu als membres de l’equip de govern que no han volgut
veure mai la realitat, o, potser, no han sabut veure-la fins que aquesta
realitat ens ha esclatat a la cara.
Finalitza el Sr. Garcia dient que tots sabem la campanya de descrèdit que
estan fent els mitjans de comunicació sobre Lloret com a destinació
turística. Pensa que això no ho podem permetre ni tolerar, que hem de
reaccionar i començar a caminar en la bona direcció. Afirma que avui
s’aprovaran una sèrie de mesures que aniran en aquesta línia, per tant, si
aquest equip de govern està decidit a posar-hi remei, tindrà tot el seu
suport. En cas contrari, afirma que seran belligerants.
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Intervé el Sr. Enric Martínez, portaveu del grup munciipal del PP, que
comença la seva intervenció agraïnt a tots els lloretencs i lloretenques que
van assistir a la manifestació, i també vol agraïr a la policia local la tasca
duta a terme aquests dies.
Pren la paraula el Sr. Enric Martínez, portaveu del grup municipal del PP,
dient que el seu grup s’afegeix a les manifestacions fetes per part del Sr.
Cortès i del Sr. Orobitg, en el sentit d’agrair a la ciutadania de Lloret el
recolzament demostrat el dia de la manifestació en la que mes de 1500
persones ens varen dir que volien un canvi, a mes de fer un agraïment
especial a la nostre Policia Local, per la seva implicació i dedicació.
El Sr. Martínez afirma que el seu grup donarà recolzament a la proposta
consensuada de mesures per millorar la seguretat ciutadana i la qualitat
turística de Lloret, presentada en aquests plenari per part de tots els partits
politics, motivada per l’acceptació de les seves aportacions com poden ser la
prohibició de la propaganda dinàmica tant en ma com de forma verbal, la
prohibició d’installació de maquines expenedores de begudes i aliments a la
via publica un cop finalitzat l’horari d’obertura dels establiments. Igualment
afirma que comparteixen i recolzen la prohibició de l’oferiment, sollicitud i
promoció de la prostitució als carrers de la nostra vila.
Així mateix, el Sr. Martínez manifesta que recolzen les mesures que han
estat presentades per la resta de partits per enriquir el text presentat al
plenari, i que aquest recolzament be degut a que en el seu programa
electoral ja recollíen, en l’apartat de turisme, el següent:
“Lluitarem amb tots els mitjans al nostre abast contra tota acció que
perjudiqui el bon nom de Lloret de Mar, a fi i efecte que la catalogació
de turisme de qualitat sigui una realitat i no només una promesa
electoral, com ha estat fins ara.
Potenciarem les inspeccions als establiments hotelers i comerços, per
així garantir la qualitat de serveis que reben els nostres visitants,
creant la figura de l'Inspector de Turisme.
Consensuar amb els empresaris de l’oci nocturn, la possibilitat de
crear un gran parc d’oci nocturn a les afores del casc urbà, connectat
amb la zona hotelera amb transport públic”.
Pel que fa a aquest últim apartat, segueix insistint que és una de les
solucions de futur per pacificar el casc urbà de Lloret, protegint-lo de sorolls
i molèsties als nostres visitants.
Prossegueix el Sr. Martínez dient que tots els ciutadans que disposin del seu
programa electoral podran comprovar que les mesures preses a dia d’avui,
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ja les recollíem en la seva proposta electoral, ja que eren coneixedors de la
problemàtica existent.
Afirma no voler fer demagògia política cercant l’efecte mediàtic als mitjans
de comunicació com han fet altres formacions aquí representades,
presentant esmenes a un text en el que tots els grups representats en
aquests plenari han aportat continguts.
Considera que no caldria haver demanat aquest ple extraordinari per fer un
document en el que la resta de formacions han acceptat participar, per
posteriorment no acceptar el document consensuat per tots.
Assegura que el seu grup vetllarà per que el nom de Lloret no torni a sortir
als mitjans de comunicació com ha estat fins ara, fent-se un dany
irreparable a l’industria turística, que es la font principal de la l’economia del
municipi.
Conclou dient que el seu grup donarà recolzament a totes aquelles mesures
que estiguin dirigides a la millora, desestacionalització i promoció de Lloret
de Mar com a referent turístic de qualitat.
Pren la paraula el Sr. Bernat, portaveu del grup munciipal del PSC, que creu
que aquest era el moment per prendre mesures noves i considera que la
majoria de mesures proposades es limiten a fer complir la normativa.
Prossegueix el Sr. Bernat recordant les paraules de l’Alcalde sobre la bona
sintònia existent entre el govern de Lloret i el de la Gneeralitat, ara que tots
dos pertanyen al mateix partit polític. Considera que si bé aquesta bona
sintonia s’ha notat en l’enviament de reforços policials un cop ja havien
succeít els fets, però no s’ha notat pel que fa a intentar prevenir el que ha
passat.
El Sr. Bernat considera que a Lloret el que cal es co-responsabilització.
Entén que no només el sector públic ha de responsabilitzar-se de la millora
d ela imatge turística de Lloret, si no que també ho ha de fer el sector
privat.
En aquest sentit, el sr. Bernat torna a fer notar que la proposta únicament
inicdeix en dur a terme mesures ja previstes a la normativa, quan el que cal
és que tots els agents reflexionin sobre el model. Considera necessari que
els diferents sectors acordin un pacte per la convivència.
Pel que fa al consens entre les diferents grups munciipals, reconeix que en
un primer moment, just després d’haver ucceït els fets, des del govern
munciipal se’ls va informar i es va emetre un primer comunicat consensuat,
però també diu que posteriorment no se’ls va informar de les mesures que
es van anar prenent. Afirma ser conscient que el seu grup no form apart del
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govern, però pensa que si l’equip d egovern dmenaa unitat, se’ls ha d etenir
en compte a l’hora de prendre decisions.
Pel que fa a les mesures adoptades, el Sr. Bernat es mostra disconforme
amb el fet que les inspeccions a establiments les faci una ECA (entitat
col.laboradora de l’Administració), i pensa que s’haurien de fer amb
recursos propis. No obstant, espera que a aprtir d’avui e sfaci complir la
normativa.
A continuació el Sr. Bernat va enumerant les diferents mesures que integren
la proposta fent notar que no hi ha cap mesura veritablement nova, si no
que totes consisteixen en fer complir normativa ja existent. En relació a la
possibilitat d’avançar l’horari de tancament de les discoteques, dubta que
aquesta sigui una bona mesura.
Finalment, el Sr. Bernat anuncia que, malgrat considerar que no s’aporta
res d enou, votaran a favor de la proposta, però diu que el seu grup està,
sobretot, afavor d’un pacte local pel turisme entre el sector públic i el
privat.
Intervé el Sr. Fuertes, portaveu del grup municipal MILLOR, demanant al
Secretari que la transcripció d els seva intervenció en l’acta consti d eforma
literal.
A continuació es transcriu, de forma literal, la intervenció del Sr. Fuertes:
“Moltes gràcies senyor alcalde,
Bé, en primer lloc voldríem expressar i demanar al senyor Secretari
que, si us plau, voldríem la transcripció íntegra de la nostra
intervenció en l’Acta d’ara. Bé, en segon lloc, tot i que ja s’ha dit,
però volem recalcar-ho, aquest Ple Extraordinari l’ha demanat la
nostra formació, un Ple Extraordinari exclusiu en matèria de seguretat
i, volem recalcar-ho perquè aquest fet creiem que envoltarà molta
part de la nostra intervenció. Però bé, anirem per odre i serem
endreçats.
Senyor Cortés, no sé però em sembla que no vivim en el mateix
poble. No vivim en el mateix poble perquè, si bé és cert que hi ha
hagut una reducció en tota la problemàtica que teníem a la Riera, si
vostè surt aquesta nit seguirà veient les prostitutes, seguirà veient els
propagandes dels prostíbuls, seguirà veient els propagandes
clandestins de les discoteques, i seguiran havent-hi aldarulls perquè
no fa ni una setmana em vam tenir un altre, de menys intensitat,
però la veritat és que, si bé s’ha reduït tota aquesta problemàtica,
també una miqueta perquè s’ha reduït tota la gent que ens ve, ha
baixat el nivell d’ocupació turística, doncs la veritat és que aquesta
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problemàtica la seguim tenint. Llavors, podem felicitar en certa
manera per algunes mesures però no són les definitives. Ja li dic,
podem sortir aquest vespre, vostè ha passejat, jo l’he vist, vostè
m’ha vist a mi, i la veritat és que aquesta situació la seguim visquent.
Avui a les dues, només cal sortir i podrem comptar més de vint
persones venent drogues descaradament droga o oferint prostitució.
Però, estem d’acord amb el que demana, vull dir, la seva proposta la
varem recolzar ja en la comissió i la recolzem, i creiem que és una
proposta molt adequada. El que també creiem és que, en el dia
d’avui, en aquest plenari, no es prendrà cap decisió, la qual ajudi a
solventar aquesta problemàtica que vostè enfoca, simplement sembla
que serà més de caire informatiu.
Senyor Orobitg. Qui el va veure i qui l’ha vist. La veritat és que, quina
capacitat camaleònica que té vostè. Potser aviat l’escoltarem dient
que fins i tot la concessió de les neteges ha estat molt bé, perquè la
veritat és que no ho entenem. Ja li varem dir que s’havia de guanyar
la nostra confiança fent efectives, entre d’altres, doncs les propostes
del seu programa, per la qual cosa intentava vostè justificar el fet
d’haver fet un pacte amb CiU i, bé, no només no les compleix, sinó
que cada cop anem a pitjor. Vostè va prometre i va assegurar que es
penjarien al web les actes de les Juntes de Govern i, quasi a dos
mesos d’entrar vostè a formar govern, no només no es pengen al
web sinó que a nosaltres ni ens arriben, cosa que abans a l’oposició sí
que li arribaven. O sigui que anem de mal en pitjor. No es pengen ni
al web, cosa que vostè va dir que es farien públiques, sinó que a més
a més ni ens arriben.
Així doncs, cal tenir en compte que potser, o bé vostè no ha tingut
prou temps, o la veritat és que podríem estar davant d’un possible
engany a la ciutadania i, en especial, a nosaltres que en aquell
moment li varem dir.
No només no hi ha transparències, sinó que és d’una moralitat i una
forma d’actuar moralment menyspreable que no hagin informat
d’aquest plenari, a aquest mitjà de comunicació fins a la una del
migdia d’avui, i que hagi estat perquè realment vostè ha hagut
d’avisar a l’equip de govern. A la una del migdia s’ha comunicat que
avui hi havia un plenari quan, des de dilluns aquest plenari està fet.
Per què serà?
Creiem que seguim amb les mateixes tècniques que bé, ja ens venien
essent en aquest plenari.
Senyor Martínez, a vostè si em permet me’l salto, me’l salto perquè
ja que veiem la seva submissió en els darrers plens, superior a la
viscuda pel senyor Ontañon en els últims vuit anys, comptant que
almenys ell era regidor i almenys tenia una butaca, i a més a més que

8

les seves intervencions són tant previsibles que, aquest recolzament
incondicional que vostè mostra, potser fins i tot podríem dir que un
pacte encobert amb l’equip de govern esperant fins i tot a les
eleccions de nivell nacional, per o potser els pressupostos d’intentar
entrar a formar govern. Llavors, bé, en aquest aspecte, a més a més,
dir-li sobre el que vostè ha dit, que aquest plenari l’hem demanat
nosaltres. No som nosaltres qui ens hem d’unir a la proposta de
l’equip de govern. Si de cas seria l’equip de govern el que hauria
d’haver posat les propostes que nosaltres hem demanat pel qual hem
convocat aquest plenari. Crec que això va una miqueta diferent.
Senyor Bernat, estic una miqueta enfadat amb vostè però l’haig de
felicitar. Estic enfadat perquè m’ha aixafat molt del meu discurs,
perquè moltes de les coses que vostè diu són les que nosaltres també
així ho creiem i, evidentment doncs, clar, ara les hauré d’anar mig
apartant, tot i que alguna segurament repetirem. I, felicitar-lo perquè
realment anem més o menys en la mateixa sintonia de la situació que
vivim.
Senyor Alcalde, no sabem si aquesta bona imatge que té vostè de
bona persona, no sabem a dia d’avui si és una aparença o si potser
des del dia que ha entrat a formar l’alcaldia li ha començat a
desaparèixer. I li justificaré.
Vostè, novament, ja va en dos plenaris que es burla de la ciutadania,
i més concretament, de la nostra formació. Nosaltres, tornem a
repetir, segons la legislació vigent, per sollicitar un ple extraordinari
és necessari que aquest vingui sollicitat per com a mínim una quarta
part del Consistori, fet que es dona al estar el nostre grup format per
sis regidors. Així doncs vostès estan obligats per llei a convocar el
present Ple Extraordinari. A més, com a sollicitants tenim la potestat
d’exposar els punts a debatre i portar a votació. Vostès, amb l’única
voluntat de mantenir a la ciutadania en la major ignorància possible i
de no fer efectives les solucions que nosaltres proposàvem, per
interessos que vostès sabran, i mesures que nosaltres creiem que
ajudarien a treure Lloret d’aquesta situació, han manipulat totalment
la nostra petició. Totalment manipulada.
Vostè, o bé es burla de nosaltres o potser només balla al so de qui
nosaltres creiem que realment està governant aquest Ajuntament.
Qui governa aquest Ajuntament a l’ombra i que podrem comprovar de
forma continuada en les juntes de portaveus i comissions
informatives. Reunions on comprovem que el senyor Valls fins i tot fa
callar a l’alcalde i on la mala educació cap als seus companys regidors
el permet parlar per telèfon mentre la resta de companys i grups
exposem els nostres criteris.
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Així doncs, volem fer un petit incís i és que si teniu algun problema
potser caldria que anéssiu a veure el senyor Valls.
Cal que sapiguem que és aquest regidor qui sembla que, a dia d’avui,
dirigeix aquest Ajuntament o, si més no, aquesta és la impressió que
ens han donat a nosaltres i que sembla que encara la majoria
absoluta que ja no tenen sembla que encara no se n’hagin donat
compte.
Avui aquí, sincerament, venim tots a que ens facin perdre el temps.
Com ja hem dit, hem estat la nostra formació qui ha sollicitat aquest
plenari establint nou punts que en breu detallarem i que vostès han
mantingut en la més absoluta ignorància. Vostès han ignorat tots
aquests punts que són la voluntat real de la convocatòria d’aquest
plenari i han posat els punts que vostès han volgut, lluny de la
finalitat que nosaltres preteníem. Vostès pretenen passar aquest Ple
sense publicitat, amb la màxima discreció, així també vostè m’ho va
semblar expressar i, bé, la veritat és que no deuen vostès potser dir i
mostrar públicament que potser tenen molta part de la culpa del que
ha succeït aquestes darreres setmanes. Si bé és cert que Lloret porta
molt de temps patint aquesta circumstància, cosa que fins i tot és
normal en zones de gran acumulació d’oci, de jovent, de jovent que a
més a més ve amb voluntat de divertir-se, la veritat és que ha estat
aquests darrers anys on la degradació de la nostra població cada cop
s’ha anat fet més efectiva. Hem tingut molts aldarulls, el senyor
Bernat feia ara hemeroteca del 2003, cada x temps ens toca, però la
situació de degradació, de prostitució, de venta de droga, això no ho
havíem tingut, jo, si més no, no ho recordo. Ja dic, les esbatussades,
de tant en tant sembla que sigui com una cosa que ha de venir, no?
Els fets puntuals.
Actualment, bé, tampoc no entenem que fins i tot, en la manifestació
que a nosaltres també ens va posar la pell de gallina, fins i tot, no
varem trobar del tot adient que certes persones aprofitessin quan
realment, molta de la problemàtica que tenim avui en dia, és potser
degut a la passivitat o al fet de mirar cap a altres prioritats
d’infraestructures o de fets que ens estan costant molts diners i que
realment no són els motius pels quals sortim cada setmana a les
notícies. Si realment sortim a les notícies, lamentablement, pels
aldarulls, per la falta de seguretat i per tota la problemàtica que tenim
de la nit ,també és cert que potser alguns mitjans, doncs bé, és el
que es ven i això ven més que no potser un teatre. No ho descartem.
Però nosaltres ja fa més d’un any que portem anunciant, que portem
esmentant, ja va ser en el juny del 2010 –farà més d’un any- on en
els nostres butlletins ja expressàvem de la situació treiem fotografies
de prostitució, treiem fotografies de la venta de droga i, fins i tot, a la
nostra campanya varem fer força esment dient que bé, que Lloret
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semblava la ciutat sense llei. Lamentablement i desgraciadament,
hem tingut raó i no ens agrada haver tingut raó d’aquesta situació
que al final ha acabat petant com tothom ja ha comprovat.
Però bé, tornant al principal punt que ens ocupa, creiem que tant a la
junta de portaveus com a la comissió informativa, nosaltres ja
deixàvem molt clars quins eren els punts que nosaltres volíem però
han estat vostès qui ens han barrat el pas amb aquestes dues
reunions i amb els punts que vostès han, simplement, introduït
obviant totalment la nostra voluntat. Tampoc hem demanat per
escrit, verbalment, li hem demanat que tots aquests punts nosaltres
trobàvem adient que es tractessin per separat donada la complexitat i
l’extensió de cada un d’ells. Vostès ho han fet tot en un punt, així
també ens evitem més torns de paraules, però ajuntar prostitució,
policia, mesures en el gremi o en el sector hoteler, mesures en els
touroperadors, mesures en l’oci i tot això, encabir-ho en un punt, la
veritat és que no ho entenem. No entenem quina és la voluntat que hi
ha hagut per part de l’equip de govern per fer aquesta ordre del dia
que la veritat creiem que no té gaire sentit. El que tampoc no
entenem és que ara es voti un sol punt, i que, per despistar, en la
comissió informativa votéssim per separat els diferents punts, i que
ara ens trobem que només s’ha de votar un punt en concret, quan
podria haver divergències en diferents. Però bé, si entrem una
miqueta en matèria del que vostès proposen, per nosaltres potser
aquest plenari en el nostre cap passarà una miqueta a la història com
el plenari del petite suisse, i més tard explicarem el perquè del petite
suisse.
Si vol parlem dels punts que vostès recalquen, que vostès han
exposat sobre el contingut del mateix i bé, voldríem començar
agrupant doncs en el primer punt que vostès ha llegit, A, B, C, Di E,
on es tracta de prohibir, mantenir, prohibir...Clar, no sé què hem
vingut a fer avui aquí, aquests punts ja estan establerts com ja ha dit
el senyor Bernat. Crec que és una pèrdua de temps i un insult a la
ciutadania i als aquí presents portar a votació el mantenir una
prohibició que està vigent. Des de quan s’ha de votar una prohibició?
Des de quan caduquen? Des de quan una prohibició caduca com per
tenir que venir aquí, mantenir la prohibició i tipificació dels pubs
discotours...No ho entenem, igual que prohibir la publicitat dinàmica.
Escolti’m, ja la varem prohibir vostès, fins i tot varem posar una
pancarta amb els rètols perquè estiguessin ben identificats i, la veritat
és que, escolti’m, de quatre propagandes que estàvem autoritzats per
cada discoteca, quasi quasi podríem parlar d’uns cinc-cents
propagandes concentrats, perquè si parlem de vint-i-cint locals a vint
propagandes per local, a més a més, hi podem afegir els quaranta,
més o menys, que estan comptabilitzats que es dediquen a oferir
doncs els prostíbuls de les zones properes a Lloret, doncs escolti’m,
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imaginis més de cinc-cents propagandes treballant a Lloret, la qual
cosa sí que hem reduït ara amb la normativa però que hi segueixen
estan, potser no tants, però sí que hi són. Llavors, prohibir aquí una
cosa que ja està prohibida i que a més a més, no s’ha aconseguit fer
efectiva des de la seva prohibició, ni després del decret que vostès
han tret, és venir aquí a perdre el temps.
Més punts, prohibir l’oferiment, negociació o realització de serveis
sexuals a la via pública. Això ja ho estableix la llei, aquest fet. Cal
portar a votació aquesta evidència? És com dir que portem a votació
que no es poden cremar els containers o que no es poden agafar les
reixes d’un clavegueram i fotre-li pel cap a un policia. Són coses
evidents. No entenem quina és la voluntat d’avui venir a votar això
que, o bé ja està prohibit, o són coses tant evidents que no ens
solucionaran el problema que realment estem patint aquí Lloret.
Prohibir la installació de màquines, tornem a estar en el mateix, fa
dues setmanes es van prohibir amb un decret d’alcaldia la venta de
les màquines expenedores de vending. No entenem que aquí tornem
a tenir el mateix punt. És que no entenem que venim avui aquí a
tractar. Coses que ja estan més que fetes. El tema de
l’alcohol...Escolti’m, també està prohibit el tema de l’alcohol i, ja ho
ha dit el senyor Bernat.
Instar a la Generalitat, el punt segon, a que inspeccioni i sancioni.
Vostès s’estan rient de tots nosaltres ja que, o bé és una demostració
de la incompetència dels darrers vuit anys, on vostès no han fet res,
on és una declaració d’intencions o potser és que no sabien què posar
a l’ordre del dia, perquè escolti’m, instar a la Generalitat, és una cosa
tant evident...Vostè és conscient que hi ha una activitat o una
problemàtica, és que vostè hauria d’actuar, és que la Generalitat o
l’entitat competent per resoldre aquest problema. Però tot i així,
senyor Codina, vostè com a màxima autoritat d’aquest poble té
potestat per revisar el que cregui convenient i, si bé vostè en alguns
casos no pot imposar cap sanció, sí que pot vostè imposar una
denúncia en l’autoritat competent perquè aquest actuï, al igual que
també així ho fa la Generalitat d’instar o denunciar a l’Ajuntament
perquè l’Ajuntament actuï en les seves competències.
I aquí un petit incís, el que passa és que si de cas després el
comentaré.
Després d’estar vuit anys al govern i com a regidor d’infraestructures,
senyor Codina, fet que creiem que l’habilita a entendre molt
d’installacions i de seguretat de les mateixes, sembla que ara li ha
vist les orelles al llop, veient que si passa una tragèdia per no fer
complir els requisits de seguretat potser el responsable podria
recaure sobre aquest ajuntament. I la seva màxima preocupació ara
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és, potser, salvar una miqueta aquesta responsabilitat política ja que
totes les mesures que s’estan prenent no creiem que vagin encarades
a solucionar el problema que patim, ni el model turístic, ni les
batusses al carrer, ni la prostitució, ni la venta de droga... No creiem
que s’estigui actuant contra els touroperadors que es fan rics a costa
d’aquest turisme que malmet la nostra població, amb targetes com
aquesta de Club Card, amb 2x1, local drinks, primera entrada gratis i
primera beguda gratis en cada local, és a dir, una persona que ve
aquí set dies, pràcticament pot entrar cada dia en una discoteca i
beure gratis, per escassos vint-i-vuit euros. Clar, nosaltres volem
prendre mesures sobre això, no mesures de mantenir una prohibició.
Senyor Orobitg, un petit incís li volia fer a vostè i és que, si us plau,
vigili una miqueta amb les declaracions ja que dir avui en declaracions
a la ràdio, en resposta a la sollicitud del pla que proposa el PSC, que
és absurd el que demana el PSC perquè vostès ja premiem els
empresaris ja que els permeten saltar-se moltes de les normatives no
essent estrictes amb elles, la veritat és que això és per emmarcar-ho
a la paret, o millor encara, per escriure-ho a les pantalles de leds que
tenim a Lloret. I si vol, li passo el tall de veu. Clar, vostè el que no
pot dir és això, és dir: escolti’m, ja els estem beneficiant, perquè
escolti’m, no som restrictius amb la normativa...Escolti’m, no, si hi ha
una normativa s’ha de fer complir. Potser aquest ha estat el problema
que portem temps arrossegant. Potser també el tema del Colossos
era un premi, que no se li hagués controlat això abans...O altres
hotels. I ja que toquem també aquest tema dels locals i de les
inspeccions, vostès demanàvem unitat, per part de tots els grups
municipals i així l’han obtingut. Des del Millor ens hem quedat en el
més absolut silenci i fent pinya aportant moltes de les propostes que,
fins i tot, algunes d’elles, vostès o algú s’ha apropiat però escolti’m,
això no ens preocupa. I li repeteixo que ens hem quedat callats, però
fins aquí creiem que hem arribat. Són vostès amb el seu
individualisme i la seva actitud de treure rèdit polític el qui ha fet que
des del Millor ens desmarquem de forma definitiva de les mesures i
les actituds preses per l’equip de govern. Han estat vostès els que
han anat a la seva i, si és cert que hem creat pressió i solidaritat quan
ha calgut perquè vostès actuïn, però després han anat molt a la seva
bola, provocant, fins i tot, el trencament d’aquesta unitat per part de
diferents grups de l’oposició. Vostès ens informen a toro passat, ens
informen a través dels mitjans de comunicació que ens hem
d’assabentar, com ha dit el senyor Bernat, fins i tot del concurs, de
l’adjudicació i de la contractació d’una empresa per fer el control de
trenta-cinc locals. Nosaltres ens varem assabentar quan tot això ja
estava fet. Locals que nosaltres hem reclamat, en dos ocasions, sota
quin criteri s’ha fet la tria per veure quins locals eren els inspeccionats
i quins no. A dia d’avui, aquest silenci segueix estant i no tenim
resposta de quin criteri o quins locals són els que realment es duen,
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s’han dut o es duran a terme per les inspeccions. I això fa que ens
preguntem: estarà dins d’aquesta llista i es revisarà el bar d’algun ex
regidor i candidat del seu grup després de tenir constància de les
seves irregularitats o necessitarem que potser algú caigui de les
escales dels banys, s’obri el cap i llavors prendrem mesures contra
aquest local? Revisaran vostès en aquesta llista de trenta-cinc locals
el local propietat de la plaça del Carme de la família d’un regidor
assentat al seu costat o aquest es salvarà? Aquest està dins? No està
dins? Es revisaran aquells locals on els seus propietaris són propensos
a collaborar a campanyes polítiques de grups aquí presents? O locals
on veiem reiteradament el senyor Valls? No, escolti’m, clar, aquests
locals també estan investigats? O no? Quin és el llistat de locals que
realment estaran o estan sota la sospita o sota el fet de ser
investigats? Potser més tard, entre les targetes d’invitació per pujar al
carrilet li surten una del Club Card o ves tu a saber.
Bé, com pretenien vostès, segueixen tenint un control de les
activitats i locals d’oci. Clar, no podem tampoc, demanar que fins a
dia d’avui s’hagin fet inspeccions a locals d’oci nocturn quan el
regidor, en aquell moment, d’activitats, era el primer que, ja varem
demostrar al seu temps, que no complia amb la normativa. Però bé,
tornant al tema, la veritat és que són vostès qui han trencat amb les
seves actituds aquesta unitat que tothom semblava tenir per intentar
solventar aquest problema. I, realment, nosaltres, seguir recolzant
aquesta actitud per part de l’equip de govern de fer i desfer al seu
gust, sense comptar amb la nostra opinió o amb les mesures que a
nosaltres també ens agradaria aportar, doncs, la veritat és que no la
compartim.
Però bé, si seguim amb el contingut del que vostès, només vostès,
han proposat, encarregar als serveis municipals que denunciïn les
accions de promoció de begudes alcohòliques tipus barra lliure, 2x1,
3x1...”Encarregar”, escolti’m, no, encarregar no. El que s’ha de fer és
anar i actuar directament i vostès tenen una llista dels touroperadors
i de les empreses i d’aquestes targetes. Només cal anar a un local de
la Riera i les té totes exposades en allà, pot comprar la que vulgui,
llavors, escolti’m, no siguem demagògics, escolti’m, vostè aquí, ja ho
sabem tot això, però aquí no es posa que s’actuï, simplement,
encarregar, estudiar. Això és un punt que he de votar avui? Vostès ja
tenen la obligació de fer respectar les ordenances i normatives
vigents que fins i tot vostès mateixos han establert. Escolti’m, com
podem votar molts d’aquests temes? Què passaria si votéssim que no
a fets que van en contra de les ordenances municipals? Evidentment
que estem d’acord amb això, però és que això és una evidència.
Revisar les sancions, miri, nosaltres no venim, o no hem vingut o no
hem demanat aquest plenari per venir aquí a demanar que revisin les
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sancions o votar l’estudi d’aquesta o aquella mesura, si escolti’m, si
vostè vol estudiar vagi a la biblioteca, jo crec que aquí es ve realment
a examinar-se o, si més no, a portar resultats i, si més no, així ho
tenim nosaltres entès. Vostès només proposen estudiar, estudiar,
estudiar no, escolti’m, el que hem de venir aquí és amb números, és
dir, senyors, qui faci això tindrà aquesta sanció i, escolti’m, en aquí és
tot tant ambigu, és flotant, és com buscar el sexe dels àngels.
Han tingut més de quinze dies des de que nosaltres, o propers als
quinze dies des de que nosaltres varem sollicitar, deu dies si mal no
recordo, de sollicitar aquest plenari. Escolti’m, tenien marge de
temps per proposar sancions, per proposar molts estudis i portar-los
aquí i fer-los efectius. Però escolti’m no hi ha cap voluntat per part de
l’equip de govern, ja quan hem vist que han canviat, fins i tot, totes
les nostres propostes, d’intentar solventar res.
El punt sisè: crear protocols entre administracions, senyors, això és
palla, això és per cobrir l’expedient. Escolti’m, crear protocols entre
administracions, vostès són CiU, la Generalitat és CiU, el senyor Puig
ve aquí el dia de Santa Cristina, vostè deu tenir el telèfon, crear
protocols...Escolti’m, el que hem de fer és solucionar els problemes
que tenim.
Punt setè, bé, el punt setè ja ha mostrat el senyor Bernat els llibres,
tot el tema de Lloret Futur, crec que tampoc cal ser gaire repetitiu.
Intensificar les inspeccions, val, val, intensifiquem-les però, no només
és intensificar les inspeccions, no tot el problema que patim a Lloret
és com diu el senyor Bernat, escolti’m, no tot ha vingut per un aire
condicionat. A Lloret patim moltes altres problemàtiques, moltes, i no
només les d’inspeccionar locals.
Crear una comissió de treball per estudiar la viabilitat jurídica i
econòmica d’incrementar els efectius policials o nomenament de
policies interins, una proposta que nosaltres portàvem en el nostre
programa i que nosaltres hem dit ens diferents reunions i diverses
vegades. Crear aquesta comissió no és mala idea però tampoc no ens
aporta res a dia d’avui. El que nosaltres volem és fer efectiu totes
aquestes propostes. En definitiva, només veiem que tot són paraules,
i paraules, i paraules, i buides una miqueta de contingut i de la
voluntat real de solventar el problema que avui dia tenim.
Estudiar la possibilitat d’avançar l’horari de tancament de les
discoteques, tornem estar amb el mateix, estudiar i estudiar,
escolti’m, nosaltres no volem fer estudis, volem actuar sobre el que
realment tenim. A més a més, el problema no consisteix en tancar les
discoteques abans, ni tampoc més tard, així com tampoc traslladar
l’oci nocturn fora de la població. Escolti’m, a mi no em molesta pas la
discoteca que està a la Riera, a mi el que em molesta són les
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cinquanta persones que després passen per casa, i que passen per
sota de casa meva cridant en direcció cap a l’hotel. Llavors, potser el
que podríem seria fer el contrari, treure els hotels fora de la població.
Escolti’m, clar, traiem tots els hotels i posem-los fora perquè,
escolti’m, a mi no em molesta una persona quan està dins una
discoteca, a mi em molesta quan surt. Llavors, això jo crec que si
hem de traslladar tot el tema de l’oci nocturn, traslladem
també...Perquè, escolti’m, miri, hi ha una discoteca que els
empresaris d’aquí Lloret estan molt emprenyats, una discoteca a
Santa Coloma que un cop a la setmana agafa un grapat de gent i se’ls
emporta cap allà a fer barra lliure. Per això se’ls emporta, per fer
barra lliure. Què? què passa amb aquesta situació després? Aquesta
situació torna a Lloret. Aquests són els que realment ens preocupen,
aquests són els que fan enrenou, aquests són els que potser beguts
agafaven i trencaven el mobiliari urbà i els que després anaven
cridant caps als hotels del centre o cap a les rodalies, i aquest és el
que ens molesta, el que està dins una discoteca a mi no em molesta,
em molesta quan surt i se’n va al seu hotel. Llavors, clar, això potser
ho hauríem de tenir en compte.
Sotmetre la junta de portaveus la decisió sobre la possibilitat que
l’Ajuntament emprengui accions judicials constituint-se com a
acusació particular. Aquesta és l’única proposta que nosaltres
portàvem en els nostres punts i realment, doncs bé, s’ha intentat
posar una miqueta light perquè clar, si ho hem de discutir en junta de
portaveus els que realment són importants, escolti’m, és que això no
es fa ara? El que passa és que el que no pot passar és el que hem
viscut, és a dir, que les persones que han estat detingudes aquests
darrers dies per la batussa i que estan a Blanes o no sé si han sortit,
escolti’m, l’Ajuntament s’hauria de presentar com acusació particular
contra aquestes persones que han creat aldarulls, que ens han
provocat una mala imatge arreu d’Europa i de tot el món, i que a més
a més, ens han causat uns danys en el nostre mobiliari i, això no ha
estat així. Llavors clar, enfocar-ho tot a decidir-ho a la junta de
portaveus, o sigui decidir aquí el que després portarem a un altre lloc
per decidir-ho en un altre lloc, tampoc no creiem que tingui gaire
sentit.
El pacte local en matèria de turisme, promogut pel PSC, un fet que
estem totalment d’acord però que, un altre cop, tornem a veure que,
escolti’m, no ho portem a votació la seva creació, sinó la seva
promoció. Vostès posen promoció, escolti’m, dues paraules que tot i
assemblar-se, creació i promoció, escolti’m, no és el mateix.
En resum, d’aquí sortirem avui sense decidir ni prendre cap decisió
que realment impliqui una millora i un canvi. Segurament, com ja
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hem dit abans, és totes aquestes prohibicions tenen data de caducitat
com els petite suisse.
Nosaltres varem demanar nou punts on determinàvem les mesures a
desenvolupar, unes mesures que nosaltres després varem redactar,
unes vint mesures que varem intentar portar a la junta de portaveus,
que varem intentar portar a la comissió informativa i allà ens varem
trobar amb allò de aquí això és el que hi ha, aquests són els punts i si
vols afegir-hi alguna cosa... No, escolti’m, és que jo no hi vull afegir
algo aquí, nosaltres el que volem és discutir els punts pel qual hem
demanat aquí un plenari. Aquests són els punts que nosaltres volem
discutir, punts que vostès no han establert. Ja dic, portàvem més de
vint punts concrets per prendre mesures en aquest plenari. Com deia
aquell característic escriptor, yo he venido aquí a hablar de mi libro, i
vostès se’ns estan mofant i tractant d’ignorants amb aquest únic punt
que engloba deu temes totalment superflus, i que són diferents entre
ells i que no s’acosten ni d’aprop, a les propostes que, ja dic, que
nosaltres portàvem.
Breument volem fer un petit esment de les propostes que nosaltres
portàvem mesures, per exemple, detallades. Aquí portàvem totes les
que són per touroperadors, pels hotelers, bé, totes mesures punt per
punt. Si em permeten faré un petit incís, mesures com actuar,
actualitzar la llista de touroperadors que treballen aquí Lloret, a més a
més, amb quines ofertes ens estan proposant... Volem aprofitar a
més a més que volem recalcar que, empreses com Playa y Fiesta, que
fins fa poc l’estàvem criminalitzant, escolti’m, fa un any eren
mimades per aquest equip de govern. Escolti’m, vostès els han fet
treure un logo que els hi van donar vostès mateixos. Senyor Orobitg,
vostè no estava en el govern, em dirigeixo a vostè perquè és el
regidor però, escolti’m, el que no podem fer és criminalitzar aquesta
empresa quan és l’Ajuntament el primer quan se’n va a les fires,
escolti’m, els tracta com si fossin déus. I ara, després d’aquesta
situació, tot al contrari.
Portar la mesura a votació, per exemple, de crear que per tots aquells
touroperadors que promoguin el turisme de borratxera hagin, per
exemple, de constituir un aval bancari, una garantia econòmica on a
totes aquelles sancions que es posin als turistes que pixin al carrer,
com a Barcelona que són 750€, o persones que trenquen el mobiliari,
o desperfectes a les habitacions dels hotels, doncs que aquests
turistes hagin de fer efectives les sancions. I en el cas que no sigui
així, tirar d’aquest aval o d’aquesta garantia econòmica dels
touroperadors perquè realment la gent sigui conscient d’això i, fins i
tot, perquè els touroperadors no ens portin aquest tipus de turisme.
I, escolti’m, si no ve aquest touroperador que ens porta el turisme de
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borratxera, quasi millor. Després, el touroperador ja s’ocuparia de
cobrar en el seu indret de destí o de sortida d’aquest turista.
Mesures en el sector hoteler. Això és un petit incís de cada punt, però
una altra mesura que portàvem a votació avui era la denúncia a
l’autoritat competent per part de l’Ajuntament de tots aquells
establiments hotelers que no fan les coses correctament. Fa uns dies
escoltàvem que Calella havia reduït aquest nombre d’aldarulls i públic
reduint la capacitat hotelera de 30.000 a 14.000 places. Nosaltres no
volem reduir places a Lloret, no les volem reduir, no volem reduir la
capacitat que tenim, ni molt menys, els llocs de treball. El que no
volem és que la capacitat d’aforament d’aquests hotels estigui per
sobre, el que no volem és que s’ocupin aquests hotels per sobre del
que realment els hi marca i està establert per cada habitació. A més a
més, en cas d’algun problema, potser les installacions no estarien
adequades a una evacuació de potser més gent que hi ha en els
hotels. Que en una habitació de màxim dos o tres llits se li posin dos
més i una habitació es converteixi en cinc llits, i que la dona de fer
feines hagi d’anar saltant per llits perquè així s’aconsegueix que una
habitació potser té un preu de cinquanta euros, i que per dos
persones els suposaria uns vint-i-cinc euros cada nit, en posem cinc, i
així a cada persona li costa deu. Això és reduir la nostra qualitat, això
provoca que el preu del nostre turisme baixi fins a límits que només
permeten en molts casos cobrir costos i que, bé, que això comporta,
com ja he dit, una degradació molt significativa i evident, i que
aquestes són les mesures que nosaltres creiem que s’han de prendre,
no prohibir el que ja està prohibit, sinó mesures que realment facin
que això no passi. Fa una estona parlava dels touroperadors,
escolti’m, hem demanat aquest ple d’urgència perquè és ara quan els
hotels i els touroperadors estan negociant la propera temporada. És
ara quan s’han de prendre les mesures. És ara quan s’està negociant.
D’aquí dos mesos, d’aquí tres mesos ja estarà tot signat i negociat, i
tornarem a tenir el mateix que hem tingut aquest any.
Així doncs, proposaríem la mesura de sancionar i denunciar, amb un
llistat de preus de sancions que volíem proposar per la seva
aprovació, per impedir i denunciar a la Generalitat que prengui
mesures i que sancioni tots aquests fets o, fins i tot, buscar des de la
part municipal com fer-ho. Fins i tot ara potser ens sortirà el
president del gremi, el senyor Dotras, i ens sortirà dient, potser, o
demà el sentirem en alguna declaració dient que al seu gremi o al seu
hotel no es dona pas aquest fet, i potser es posarà més a defensar
l’oci nocturn com a fet aquest dies però, potser si ho fa és perquè
segurament aquest tipus d’oci i de turista és el que realment també
beneficia molts hotels. Hotels que, si no fos gràcies a aquest turisme
que tenim haurien de tancar i, haurien de tancar perquè estan en
situació tant ruïnosa que un turisme de qualitat mai seria capaç
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d’anar a aquests hotels. En molts casos són alguns propietaris
d’aquests hotels els qui provoquen la problemàtica que estem patint a
Lloret. Problemàtica que ve donada pel tot inclòs, turistes que ja
surten totalment beguts dels hotels, turistes que salten beguts del
balcó, noies, persones, turistes que moren en parades cardíaques en
les habitacions dels hotels... Tot això, lamentablement, ho estem
patint. Així doncs, escolti’m, potser ja està bé de tanta hipocresia i el
que hem de fer és posar-nos a treballar i no tirar la pedra i amagar la
mà.
Alguns empresaris hotelers tenen la mateixa responsabilitat que els
locals d’oci nocturn i els touroperadors, hotels que, com ja he dit,
potser en molts casos aquest tipus de turisme li va bé i que de
moment, fins i tot, ens abstindrem d’esmentar una sèrie d’hotels que,
evidentment, aquesta situació passa contínuament.
Mesures de l’oci nocturn, no som partidaris ni d’ampliar horaris, ni de
reduir-los, però sí d’establir, pels mesos de juliol i agost, un sistema
de tancament progressiu, és a dir que hi hagi un calendari de
discoteques on una discoteca tanqui a les quatre i mitja, una altra a
tres quarts de cinc, una altra a les cinc, i que hi hagi un calendari amb
diferents discoteques allunyades unes de les altres, i que la sortida al
carrer es faci de forma esglaonada. Així mateix també, sollicitar a les
discoteques que els últims vint minuts, en comptes d’estar amb
música a tot ritme i tal, potser posin música més tranqui-la, que no
comencin a servir copes els últims vint minuts, que engeguin els
llums... Diferents mesures que ajudin a que la gent surti més
tranquilla de les discoteques, de forma esglaonada, i que no ens
trobem amb tota aquesta aglomeració. Però ampliar fins a les sis de
matí l’horari nocturn perquè surtin de la discoteca i se’n vagin al bar
de la platja que obra a les sis, a seguir la festa, nosaltres, i reduir-ho,
tampoc no creiem que reduint aconseguim millorar gaire cosa més,
però sí, aconseguir la sortida progressiva.
Mesures contra la prostitució i la venta descarada de droga. Nosaltres
ho hem dit diverses vegades en el nostre programa, en butlletins,
escolti’m, hi ha dos camins: o bé el camí legislatiu, el qual és molt
complicat, o bé hi ha el camí de l’assetjament. Assetjament continuat
d’aquestes activitats, acostar-se a la noia i dir-li “escolti’m, jo vull
policia, policia interí, auxiliar, jo avui em passaré la nit amb vostè i
vostè no farà ni un sol euro. Escolti’m, això és el que hem de fer.
Aquestes persones, a la que portin una setmana que no fan ni un
euro, ja marxaran soletes. Aquestes són les mesures que s’han de
fer, crear un grup policial d’actuals policies que es dediquin
temporalment a aquest fet. Un cop hagin marxat, si això serà qüestió
de quinze dies. En quinze dies acabem amb tot això. Acabem amb el
problema de la venta descarada de droga amb assetjament, però això
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implica policia, implica hores, implica economia. Nosaltres sempre
hem dit que tot això no és econòmic ni fàcil, ni barat però, escolti’m,
tenim un problema, un problema que està per sobre de biblioteques,
de teatres i de moltes altres temes. Crec que, com ja va dir i va
parlar, potser la problemàtica o la preocupació de la gent avui en dia
a Lloret seria la feina, i l’altra seria la problemàtica de seguretat i
d’aldarulls que estem patint. S’ha de fer aquest assetjament, s’ha de
decidir, i aquesta mesura no és una mesura per posar en una
ordenança municipal, és una mesura per decidir, per prendre, per
agafar i dir, escolti’m, farem un assetjament, ens posarem al costat
del delinqüent, de la persona que ven droga, de la persona que
exerceix la publicitat i l’impediran fer la seva activitat. I
continuadament, i que quan s’acosti un client el facin marxar. Això és
el que s’ha de fer, sinó no ho acabarem mai. Amb sancions que no
pagaran mai o amb sancions que no tenen cap tipus de vigència no
acabarem mai amb la problemàtica que tenim aquí Lloret.
També varem dir i varem comentar el primer dia després dels
incidents que portàvem a votació la installació de més illuminació,
una illuminació baixa en la Riera perquè, sobretot, els mesos de juliol
i agost, la veritat és que no hi hagués tant de foscor, sobretot a la
plaça Pere Torrent, que la gent quan sortís veiés que està illuminat,
així mateix com la proposta que nosaltres varem esmentar de treure
els cotxes durant els mesos de juliol i agost a partir de les sis de la
tarda perquè hi hagi una millor visió de tota la situació perquè, en el
cas d’un aldarull, no acabi siguent una barricada, no acabi siguent un
cotxe cremat, i aquestes són propostes que nosaltres portàvem a
aprovació en aquest ple, per votar i sortir d’aquí avui amb unes
mesures que realment ajudin a solventar tot això.
Està clar que estem a finals d’agost i ja no tenim la problemàtica que
varem tenir fa quinze dies perquè ja no tenim tanta gent, perquè tot,
bueno, ha canviat una miqueta, però escolti’m, això d’aquí un any
tornarà a passar exactament el mateix si no es prenen mesures.
Dimensionar el cost de policia local. Escolti’m, nosaltres proposàvem
la contractació de vint agents interins pels quatre mesos d’estiu que
ajudin a regular el trànsit, que ajudin a informar. Moltes vegades, i
amb això també estic amb el senyor Bernat, escolti’m, està bé la
situació de policia que hem viscut, però escolti’m, la policia que tenim
a Lloret no està per evitar el problema, està perquè un cop s’ha
produït el problema, anar a repartir. Escolti’m no, si hi ha quatre
persones que estan cridant se’ls hi ha d’acostar en aquelles quatres
persones i dir-los “escolti’n, no crideu”, perquè aquelles quatre
persones es converteixen en deu, en quinze, en vint, i en dos-cents. I
quan es converteixen en dos-cents, aquells policies que estaven en
allà mirant-ho, esperant això, és quan tenen que actuar, no actuen
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quan veuen una problemàtica, actuen quan la problemàtica ja està
creada, i això potser són mesures que en aquí hauríem de prendre.
Portàvem propostes per sis policies, hem doblat la població i no hem
doblat ni molt menys la capacitat policial que té Lloret. A més a més,
enfocar aquestes places al torn de nit que, escolti’m, per qui
curiosament vulgui saber-ho, la nit dels aldarulls, hi havia només vuit
agents de policia local al carrer, vuit. Vostès ara imaginis, un que se’n
a Fenals perquè hi ha un problema, un altre... Vuit policies locals i
quinze dels Mossos d’Esquadra, la primera nit dels aldarulls. És cert
que després la segona, escolti’m, això estava sitiat de Mossos
d’Esquadra però, la primera nit teníem només aquests efectius. Això
és el que nosaltres volem portar en aquest plenari solventat perquè
no hi hagi la problemàtica que hem viscut, això, i no prohibir coses
que ja estan prohibides.
També la creació, com ja hem dit i hem expressat diverses vegades
en els mitjans de comunicació, del departament jurídic que es
presenti contra aquestes activitats perquè la gent sàpiga que a Lloret,
qui la fa la paga i, no només això sinó que a Lloret totes aquestes
activitats seran perseguides i que no tenen la llibertat per fer el que
vulguin.
També ja els últims temes que nosaltres dèiem era deixar sense
afecte o aturar provisionalment l’aprovació de les recents
modificacions de les ordenances de via pública, de l’article cinquantau entre d’altres, i esperar i convocar una junta de portaveus per
debatre novament amb totes les formacions, doncs, les actuals
modificacions d’aquestes ordenances.
I com a punt novè, que nosaltres portàvem hi havia el fet de que
qualsevol altre formació que hi volgués aportar les seves propostes.
Aquestes són unes poques de les moltes propostes que nosaltres
portàvem avui aquí per votació i que han estat vetades de forma
contundent i creiem que també d’una forma menyspreable que no
creiem que s’hagués tingut que arribar a aquest extrem.
És per això que, tornant al tema del petite suisse i com deia la seva
publicitat “a mi de pequeño me daban dos”. Així doncs, la nostra
formació, després de tot el que acabem d’expressar vol comunicar
que és la nostra intenció impugnar el present ple extraordinari per no
ajustar-se a la petició d’aquesta formació que és realment qui ha
promogut aquest ple extraordinari. Però, a més, en aquest moment,
senyor secretari, li volem passar un escrit on sollicitem que s’adjunti
en l’acte d’aquest plenari aquesta còpia de la sollicitud i que
entrarem demà per registre d’entrada, per a la qual sollicitem una
nova convocatòria d’un nou ple extraordinari urgent en matèria de
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seguretat amb l’ordre del dia dels punts que la nostra formació
proposava i que proposa i que així hauria d’haver estat en aquest.
Proposem tornar a començar de nou. Cal que els informem que per
evitar aquests imprevistos, senyor Codina, quants més problemes i
traves ens posin per fer la nostra feina i prendre mesures per fer un
Lloret millor, nosaltres més insistents serem. A més, com la desena
de punts establerts en una sola votació no són condicionants ni
suposen la solució a dia d’avui de cap dels problemes que patim en
matèria de seguretat, la nostra formació, després de l’evident falta de
respecte i l’engany per part d’aquest equip de govern, abandonarem
aquest plenari, emplaçant i traslladant la nostra resposta el que
vostès diguin a continuació i que els hi avancem no tindrà cap
repercussió en la nostra decisió , ni de ben segur la solució al
problema que patim, emplaçant-los al proper ple que sollicitem
públicament avui amb caràcter d’urgència com així està dintre del
nostre dret, al superar més d’una quarta part d’aquest consistori. I
avançant-nos al que segurament sortirà per part de l’equip de
govern, segurament que potser no ho hauran entès, marxem perquè
vostès no han respectat la nostra formació, no l’han respectat, senyor
Codina. No han posat a l’ordre del dia cap dels punts que nosaltres
varem sollicitar pels quals estem aquí i els acabo d’esmentar. Acabo
d’esmentar els que vostès han posat i acabo d’esmentar els que
nosaltres volíem i no n’hi ha cap, a excepció del departament jurídic
que vostès a més a més han modificat el qual digui les dos coses.
I marxem després de comprovar que, al nostre entendre, això no
deixa de ser un abús de poder, fet pel qual també el posarem en
coneixement del Síndic de Greuges.
Bona nit a tothom i ja tractarem els temes en el proper ple
extraordinari que desitgem que no s’hagi de repetir la situació actual i
esperem que respectin el que significa democràcia.
Moltes gràcies a tothom”.
A continuació el Sr. Fuertes i la resta de regidors del grup municipal MILLOR
(senyors Romerales, Díez, Barbero i Portela i la senyora Aleinik), abandonen
la sala de Plens.
Una vegada els esmentats regidors han abandonat la sala de plens, intervé
l’Alcalde, que després de lamentar l’actitud, el to i les formes del Sr.
Fuertes, manifesta la seva voluntat de no entrar en qüestions personals com
ha fet el Sr. Fuertes, i diu que la seva intervenció es circumscriurà a l’àmbit
polític.
Així l’Alcalde explica que la sol.licitud de Ple extraordinari feta pels regidors
del MILLOR no contenia cap proposta votable, si no que era una simple
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declaració d’intencions, que tenia al seu entendre més caràcter de
propaganda electoral que altra cosa. És per això que es va intentar convertir
aquest escrit presentat pels MILLOR en una proposta votable. Considera que
aquest ple extraordinari no tenia cap sentit, i tampoc sap quin sentit tindrà
fer-ne un altre.
Prossegueix l’alcalde que defensa les mesures que va prendre perquè
considera que eren necessàries. Creu que aquestes mesures van ser un
primer pas, i que ara és necessari un segon pas consistent en que tots els
grups municipals es posin d’acord per a aprovar unes noves ordenances de
civisme i de via pública, que entén que poden ser una bona eïna per intentar
evitar que fets com els que van passar el passat dia 11 d’agost tornin a
succeïr.
Manifesta que no vol replicar a qui no té davant, i passa a donar la paraula
al Sr. Cortés.
El Sr. Cortés qualifica de impresentable la conducta del Sr. Fuertes, i creu
que en moments com aquest convé recordar la figura d’un President que va
morir aquesta setmana, l’Honorable President del Parlament Sr. Heribert
Barrera, de qui el també Honorable President Sr. Jordi Pujol va dir que
havia estat un polític que sempre havia defensat les seves idees de forma
intensa pel que feia al fons, però amb elegància, educació i respecte a
l’adversari, i el va posar com a exemple davant les formes barroeres
d’alguns polítics d’avui.
El Sr. Cortés considera que Lloret necessita que els representants
municipals treballin per l’interès públic i que les forces policials treballin
coordinadament per evitar la delinqüència.
Comenta també que no vol parlar de qui no té al davant.
Intervé el Sr. Orobitg, que qualifica la conducta del Sr. Fuertes com de
desconsideració absoluta. Creu que si un regidor té la intenció d’abandonar
el Ple abans de que acabi la sessió és millor que no vingui. Comenta que si
s’és bo per fer una intervenció acusant a tothom, també s’ha de saber
aguantar que després et repliquin.
En relació a les manifestacions fetes pel Sr. Fuertes respecte l’Alcalde,
dubtant de si aquest era o no bona persona, el Sr. Orobitg comenta que ell
no és tan bona persona com el Sr. Codina, i per això respondre a les
acusacions que, respecte la seva tasca o l’activitat de la regidoria de turisme
ha realitzat el sr. Fuertes. Així, el Sr. Orobitg assegura que l’afirmació
realitzada pel sr. Fuertes segons la qual l’empresa tour-operador “Playa y
Fiesta” utilitzava el logotip de Lloret Turisme en diferents fires, afirma que
és mentida. Comenta que segurament, el Sr. Fuertes haurà escoltat
aquestes afirmacions del gerent d’aquesta empresa, sr. Matisse, però li
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explica que aquest senyor, en una reunió mantinguda a l’Ajuntament amb
ell mateix i amb el gerent de Lloret turisme, li va negar que això fos cert. És
per això que el Sr. Orobitg li diu al sr. Fuertes que les informacions s’han de
contrastar.
Respecte les acusacions realitzades pel sr. Fuertes en relació al caràcter seu
caràcter “camaleònic”, el Sr. Orobitg comenta que no hi està gens d’acord,
perquè ell no ha canviat, i que la única diferència és que abans no tenia
responabilitats de govern i ara si, i aprofita per a dir que se sent còmode
amb aquest equip de govern perquè comparteix la línia que es vol implantar
en matèria de turisme.
Prossegueix el Sr. Orobitg que, en relació al Sr. Fuertes diu que no hi
pitjor sord que el que no vol escoltar, i considera hipòcrita l’actitud
criticar que des de l’Ajuntament no s’actuï contra els establiments que
compleixen la normativa, i després quan es contracta una ECA per a
inspeccions es diu que som mesures massa repressores.

ha
de
no
fer

Respecte a la corresponsabilitat reclamada pel grup del PSC, el Sr. Orobitg
diu que hi està d’acord, però també pensa que aquesta línia basada en la
corresponsabilitat respon al sentit comú, i afirma que ja ve recollida en el
Pla estratègic de turisme. També considera que el pacte ha de ser amb tota
la ciutadania de Lloret, perquè tots d’una forma o una altre vivim del
turisme, i que el pacte no ha de voler dir acceptar pràctiques la seu
entendre inacceptables com ara la de llogar pisos a preus rebentats
desentenguent-se després dels problemes que això pot generar a la resta
de ciutadans.
Finalment, el Sr. Orobitg torna a qualificar de impresentable la conducta del
Sr. Fuertes, del que diu que s’ha donat el benefici de criticar a tots els grups
i després no ha sabut aguantar la rèplica.
Pren la paraula el
perquè entèn que
fer un primer pas
genera determinat

sr. Garcia, que e smostra decebut pel que ha succeït, i
aquesta era una oportunitat per anat tots en una línia i
important per intentar acabar amb la problemàtica que
tipus de turisme.

El Sr. Garcia es referma en l’afirmació que bans ha realitzat, consistent en
considerar que bona part de culpa del que ha suceït aquest mes d’agost a
lloret la tenen els equips d egovern de CIU que han governat el municipi
durant els darrers vuit anys, ja que creu que no han fe el que hagués tocat
fer.
Per altra banda, considera que per canviar el model turístic s’han d’aplicar
les ordenances.

24

Finalment, el Sr. Garcia lamenta que els regidors del MILLOR hagin marxat
quan en comissió informativa havien presentat esmenes a la proposta i la
resta de grups els hi havia votat a favor.
Intervé el Sr. Enric Martínez, que qualifica d’absolutament impresentable la
decisió del sregidors del MILLOR d’abandonar la sessió, així com la
intervenció del Sr. Fuertes, que qualifica també de demagògica. En aquest
sentit, el Sr. Martínez recorda que el MILLOR, que amb sis regidors hagués
pogut ser opció d egovern, prefereix criticar i “matxacar” als regidor dels
altres grups.
El Sr. Martínez manifesta que ells estan a l’Ajuntament per treballar en
benefici de Lloret, i que no accepten que cap regidor de cap grup els falti al
respecte, ni a ells ni a ningú. Considera que el que ha fet avui el sr. Fuertes
és el que ha vingut fent durant els darrers quatre anys, és adir, llegir-los-hi
un dels seus butlletins, i després se n’ha anat perquè no el poguéssin
replicar.
Finalment, el Sr. Martínez manifesta que, en contra del que ha dit el Sr.
Fuertes, el grup municipal del PP no té cap pacte encobert amb ningú, sino
que el que tenen és un pacte ben obert amb Lloret de Mar.
Pren la paraula el sr. Bernat, que manifetsa no voler entrar a valorar la
decisió dels regidors del MILLOR, però si que vol que quedu clar que el PSC
no ha marxat i que es queda al Ple fins al final.
Manifestqa que la voluntat dle seu grup és la de treballar per la prevenció, i
considera que una bona manera d efer-ho és a través del pacte per la coresponsabilitat entre el sector públic i el privat.
Finalment, el Sr. Bernat considera que si es vol donar un pas pel consens
cal més comunicació, i així li demana a l’equip de govern.
Pren la paraula el sr. Valls, que diu que no se sorprèn que el sregidors del
MILLOR hagin marxat perquè considera que la seva única finalitat no és
trobar sol.lucions si no incidir en el problema. Aprofitra per ressaltar la
paradoxa que suposa estar celebrant un Ple extraordinari sol.licitat per qui
ha marxat.
El Sr. Valls explica que la proposta presentada per l’Alcalde va consistir en la
conversió, per part del serveis jurídics municipals, de l’escrit de sol.licitud
de convocatòria de Ple extraordinari del MILLOR, que era un escrit inconcret
de declaració de intencions, en una proposta votable . Després la resta de
grups, incloent el MILLOR van fer aportacions a aquesta proposta en
comissió informativa.
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Prossegueix, el Sr. Valls felicita a la resta de grups per les seves aportacions
i a la Policia Local per la gran feina que estan fent.
Finalment, el Sr. Valls comenta que la seva voluntat en aquest Ple era la de
defensar i argumentar la postura del grup municipal de CIU respecte a les
mesures proposades i, en particular, la d’argumentar i contradir els atacs
personals que, tradiconalment, rep la seva persona per part del Sr. Fuertes,
cosa que diu que farà en el seu moment oportú.
Intervé per acabar el Sr. Alcalde, que explica que des del grup d eCIU
s’havien preparat le ssevesintervencionsper argumentar el que els equips d
egovern d’aquest grup havien fet durant els darrers anys en matèria de
seguretat i d eturisme, i que avui no havia estat possible exposar-ho, però
segurament ho poran fer en un altre plenari.
Finalment, l’Alcalde manifesta que no permetrà que ningú li digui que es
burla de la ciutadania, ja que ell està al servei de la ciutadania i ho
continuarà estant, i ho està tant ara que és Alcalde com abans quan era
regidor. I afirma que se sent orgullós de ser Alcalde de Lloret sempre, inclús
quan succeixen coses com aquestes, ja que això demostra que hi ha gent
que no sap estar al seu lloc, però n’hi ha molta altra que si.
A continuació, l’alcalde sotmet la proposta a votació que queda aprovada
amb 15 vots a favor (grups municipals de CIU, PSC, PP, IC-V/EUIA, ERC i
regidor no adscrit), és a dir, per unanimitat dels presents.
El text íntegre de la proposta aprovada és el següent:
“En la matinada del passat dia 11 d’agost es van produir, per segona
vegada en tres dies, greus disturbis a l’Avinguda Just Marlés, Passeig
Agustí Font i carrers adjacents d’aquest municipi, causats per milers
de persones, essencialment joves, a la sortida de discoteques, sales
de festa, bars musicals i altres establiments ubicats en el referit
àmbit, el comportament violent de les quals va ocasionar greus danys
i desperfectes al mobiliari urbà i a altres béns materials de titularitat
privada, així com greus molèsties als veïns, la qual cosa va comportar
una contundent intervenció policial que va haver de realitzar
nombroses detencions pels citats danys, així com per atemptats
contra els agents de l’autoritat. Queda constància dels esmentats fets
en els corresponents atestats policials, tant de la Policia Local com del
Cos de Mossos d’Esquadra, que es van instruir a l’efecte per donar
compte a l’autoritat judicial.
En dates 11 i 12 d’agost d’enguany es van dictar Decrets d’Alcaldia a
través dels quals s’adoptaven mesures tendents a fer complir la
normativa en matèria d’establiments públics i activitats recreatives i
en matèria d’ordenances municipals reguladores de l’ús de la via
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pública, amb l’objectiu final de garantir la seguretat en l’àmbit on
s’ubiquen la majoria d’establiments d’oci d’aquest municipi.
En data 16 d’agost d’enguany els sis regidors del grup municipal
MILLOR van presentar un escrit al registre general d’entrada de
l’Ajuntament, a través del qual sol.licitaven la convocatòria d’un Ple
extraordinari. De l’esmentat escrit es desprenia que la finalitat que
perseguien amb la sol.licitud de convocatòria del Ple era la d’aprovar
mesures per evitar que fets com els del passat 11 d’agost es
repetissin i per millorar la qualitat turística del municipi, així com la
seguretat a la via pública.
Atès allò establert a l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, així com en l’article 78.2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals
(ROF), en relació a la convocatòria de plens extraordinaris per part
de l’Alcalde quan així ho sol.liciti una quarta part del nombre legal de
membres de la Corporació.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa, i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER. Encarregar als serveis jurídics municipals la redacció de
noves ordenances en matèria d’ús de la via pública i en matèria de
convivència ciutadana, amb la intenció de poder disposar d’aquests
textos legals abans de finals d’aquest any per a poder iniciar els
corresponents tràmits d’aprovació, els quals hauran de contemplar,
entre d’altres, les següents mesures:
a) Manteniment de la prohibició i tipificació com a infracció de les
rutes d’oci conegudes com a “pub tours” o “disco tours”, les quals
ja estan actualment prohibides i tipificades com a infracció en la
vigent ordenança municipal de la via pública.
b) Prohibir i tipificar com a infracció l’activitat de publicitat dinàmica
manual (propaganda en mà), així com la publicitat oral, a tot el
terme municipal de Lloret de Mar.
c) Prohibir i tipificar com a infracció administrativa l’oferiment,
sol.licitud, promoció, negociació o acceptació, directa o indirecta
de serveis sexuals a l’espai públic, proposant que s’estableixi en
l’ordenança un escalat de sancions de greu a molt greu en cas
d’exercici de la prostitució en espaïs públics pròxims a centres
educatius o zones d’esbarjo freqüentats o destinats per menors.
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d) Manteniment de la prohibició i tipificació com a infracció del
consum d’alcohol a la via pública, el qual ja està actualment
prohibit i tipificat a l’ordenança municipal per a la regulació, per
raons de seguretat pública, de la venda i consum de beguda
alcohòliques.
e) Prohibir la instal.lació de màquines expenedores de begudes i
aliments (màquines de “vending”) a la via pública.
SEGON. Instar a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa
i Ocupació, que inspeccioni i sancioni les activitats dutes a terme per
agències de viatge i “tour operadors” que promocionin Lloret de Mar
com a destí turístic vinculat exclusivament amb la diversió
descontrolada i el consum d’alcohol (tipus “tots està permès”), en la
mesura en que això pot suposar la comissió de infraccions
administratives tipificades a la Llei 13/2002, de 21 de juny, de
Turisme de Catalunya.
TERCER. Instar a la Generalitat de Catalunya, Departament
d’Empresa i Ocupació, que inspeccioni i sancioni els establiments
hotelers que sobrecontractin places o reserves per sobre de
l’aforament permès, en la mesura en que això pot suposar la comissió
de infraccions administratives tipificades a la Llei 13/2002, de 21 de
juny, de Turisme de Catalunya.
QUART. Encarregar als serveis municipals de inspecció, tant de
seguretat ciutadana, com de via pública, com d’activitats
mediambientals, que denunciïn les accions de promoció de begudes
alcohòliques que es realitzin en establiment de pública concurrència
de Lloret de Mar (tipus “barra lliure”, “2 x 1”, “3 x 1”, targetes o
altres formats en les que es promocioni el consum de begudes
alcohòliques o altres similars), per a la seva posterior sanció per part
de l’Ajuntament o per part del Departament de Salut de la
Generalitat, en funció de les competències de cadascuna d’aquestes
administracions, d’acord amb allò establert a la Llei 20/1985, de 25
de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substancies que
puguin generar dependència.
CINQUÈ. Revisar l’actual escalat de sancions que s’imposen per
infraccions de les ordenances municipals i de la normativa en matèria
d’establiments públics i activitats recreatives i de legalització
ambiental, en el sentit d’incrementar el import de les sancions,
sempre dins el límits màxims que la llei permeti en relació a la
qualificació de les infraccions com a lleus, greus o molt greus.
SISÈ. Encarregar als responsables municipals que realitzin les
gestions necessàries a fi i efecte d’establir protocols de coordinació
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amb la resta d’administracions públiques que tinguin competències
d’inspecció i sanció establiments turístics, d’oci i restauració.
SETÈ. Comunicar als òrgans de govern i els càrrecs directius de la
societat municipal Lloret Futur, S.A., a través de la qual es du
principalment a terme la política de comunicació de Lloret de Mar com
a destí turístic, així com als responsables municipals de la
comunicació externa de l’Ajuntament, que la seva acció comunicativa
haurà de partir de la següent directriu:
-

Donar a conèixer la diversificació de productes turístics que ofereix
Lloret (cultural, esportiu, de congressos, d’oci i esdeveniments i de
platja), fent especial esment a les mesures restrictives i
correctives que s’estan implantant per a reorientar el producte
d’oci nocturn.

VUITÈ. Encarregar als responsables polítics i tècnics del servei de
Seguretat Ciutadana, secció de llicències ambientals i unitat de Via
Pública, que intensifiquin les inspeccions als establiments turístics,
d’oci i de restauració, amb l’objectiu de fer efectiu el compliment de la
normativa en matèria de legalització d’aquests establiments, d’horaris
d’obertura i tancament, d’ordenances municipals i de la resta de
matèries relatives al seu funcionament, i que, en cas de detectar-se
incompliments, tramitin els corresponents procediments sancionadors
i, si s’escau, també els procediments de cessament de l’activitat.
NOVÈ. Crear una Comissió de treball presidida per l’Alcalde i formada
pels responsables polítics de les Àrees de Turisme i Promoció de la
Ciutat, Seguretat Ciutadana i Serveis Centrals, per tècnics dels
Serveis Jurídics, de Turisme i de Seguretat Ciutadana, així com per un
representant de cada grup municipal, a fi i efecte de realitzar un
seguiment de la implantació de les mesures aprovades i que a la
vegada tingui la potestat per a proposar als òrgans municipals
competents l’adopció de noves mesures, entre d’altres, la d’estudiar
la viabilitat jurídica i econòmica d’incrementar els efectius de la Policia
Local, mitjançant el nomenament d’agents interins per a la
temporada d’estiu. En relació a aquest assumpte s’incorporaran a la
comissió personal tècnic dels serveis econòmics i de la secció de
Recursos Humans.
DESÈ. Encarregar als òrgans municipals competents perquè,
juntament amb els Serveis de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament
de Lloret de Mar i de la Generalitat de Catalunya, s’estudiï la
conveniència d’adoptar, en base a allò previst a l’Ordre del
Departament de Interior de la Generalitat número 181/2007, la
mesura consistent en avançar l’horari de tancament de les
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Discoteques i Sales de Festa ubicades en el terme municipal de Lloret
de Mar.
ONZÈ. Sotmetre a la Junta de Portaveus la decisió sobre la possibilitat
que l’Ajuntament emprengui accions judicials constituint-se com a
acusació particular, quan es produeixin successos a la població que
generin alarma social o que danyin la imatge de Lloret de Mar.
DOTZÈ. Promoure un pacte local en matèria de turisme entre
l’Ajuntament de Lloret de Mar i els diversos sectors sòcio-econòmics
de la població, que garanteixi compartir responsabilitats en l’aplicació
de la polític turística durant els propers anys.
TRETZÈ. Notificar aquest acord als regidors, grups municipals i
personal municipal interessat, així com als Departaments de la
Generalitat als que es fa referència”.

I sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde aixeca la sessió quan són les
22’05 hores, de la qual cosa, com a secretari, en dono fe i aixeco aquesta
acta.

30

