ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 11/11
Dia: 26 de setembre de 2011
Sessió: ordinària
Horari: de 18 a 00:08 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
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general
1. APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS:
a) Acta núm. 6/11 sessió extraordinària i constitutiva, 11/06/11
b) Acta núm. 7/11 sessió extraordinària, 11/07/11
c) Acta núm. 8/11 sessió extraordinària , 11/07/11
Tot seguit, s'examina els esborranys de les actes de les sessions
corresponents als dies 11 de juny i dues del dia 11 de juliol les quals,
trobades conformes, són aprovades per unanimitat dels reunits.
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2.- DESPATX ALCALDIA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple:
DESPATX D’ALCALDIA MAIG 2011
-

Dia 22 de maig: Celebració de les Eleccions Municipals 2011 – 2015.

-

Dia 25 de maig: Participació en l’entrevista de la Cadena Ser.

-

Dia 26 de maig: Participació en l’entrevista del Canal Català de la
Selva, TV de Lloret.

-

Dia 29 de maig: Assistència al lliurament de trofeus del Campionat
de Catalunya de motos aquàtiques, al Club Nàutic de Canyelles.

DESPATX D’ALCALDIA JUNY 2011
-

Dia 07 de juny: Assistència al Ple extraordinari.

-

Dia 09 de juny: Assistència, juntament amb tots els membres a la
reunió de Direcció Operativa de Lloret Turisme.

-

Dia 11 de juny: Assistència, juntament amb tots els regidors i
regidores, al Ple de Constitució de l’Ajuntament.

-

Dia 15 de juny: Assistència a l’arrossada que ofereix el Casal de la
Gent Gran de Lloret de Mar, al pavelló del Molí.

-

Dia 17 de juny: Assistència, juntament amb els portaveus dels
grups municipals, a la Junta de Portaveus.

-

Dia 18 de juny: Assistència, juntament amb altres regidors de la
corporació, a la visita institucional de la Fira d’Indians.

-

Dia 20 de juny: Assistència a Madrid, per a la presentació dels
Sports Meeting Senior Games.

-

Dia 22 de juny: Assistència a la Junta Directiva del Lloret
Convention Bureau, a la seu de Lloret Turisme.

-

Dia 25 de juny: Assistència a la festa del Barri de Puigventós.

-

Dia 29 de juny: Assistència, juntament amb altres regidors, a la
inauguració de Sant Pere del Bosc.

-

Dia 30 de juny: Assistència a la visita teatralitzada als Jardins de
Santa Clotilde.
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DESPATX D’ALCALDIA JULIOL 2011
-

Dia 04 de juliol: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret,
Bon dia i Bona Hora.

-

Dia 05 de juliol: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret,
Bon dia i Bona Hora.

-

Dia 05 de juliol: Assistència, juntament amb els altres membres a la
reunió de Direcció Operativa a la seu de Lloret Turisme.

-

Dia 06 de juliol: Assistència, juntament amb tots els membres dels
cossos i forces de seguretat, a la junta de seguretat a l’alcaldia.

-

Dia 06 de juliol: Participació en la gravació de l’entrevista per Nova
Ràdio Lloret sobre el nou cartipàs municipal.

-

Dia 07 de juliol: Gravació de l’entrevista del nou cartipàs pel Canal
Català de la Selva.

-

Dia 09 de juliol: Assistència, delegada al regidor Sr. Arseni Frigola,
a la inauguració de la Fira del Dibuix i la Foto.

-

Dia 10 de juliol: Assistència a la festa del Barri de Can Ballell – Sant
Cristòfol, i a la benedicció de vehicles.

-

Dia 11 de juliol: Assistència, juntament amb tots els membres de la
corporació, a la celebració del Ple Extraordinari.

-

Dia 14 de juliol: Assistència al dinar del grup de teatre del Casal de
la Gent Gran de Lloret de Mar.

-

Dia 15 de juliol: Assistència a la festa del Barri de Mas Baell – Can
Carbó i participació en el pregó de festes.

-

Dia 20 de juliol: Gravació del pregó de Festa Major de Santa
Cristina 2011.

-

Dia 21 de juliol: Assistència, juntament amb tots els membres de la
corporació, a l’enterrament del jove de Lloret de Mar, Andrew Milroy,
a la parròquia de Sant Romà.

-

Del 22 al 25 de juliol: Assistència i participació en els actes de
Festa Major de Santa Cristina, juntament amb els membres de la
corporació.

-

Dia 26 de juliol: Assistència, juntament amb els membres de la
corporació, als actes de Sant Elm.
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-

Dia 27 de juliol: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret,
Bon Dia i Bona Hora.

-

Dia 30 de juliol: Assistència, juntament amb altres membres de la
corporació, al Ball de Plaça.

DESPATX D’ALCALDIA AGOST 2011
-

Dia 01 d’agost: Assistència a l’acte organitzat per la Plataforma per
la Pau, a les pistes d’atletisme, per a la retirada de les bombes de
dispersió.

-

Dia 02 d’agost: Assistència, juntament amb els altres membres a la
reunió de Direcció Operativa a la seu de Lloret Turisme.

-

Dia 05 d’agost: Assistència, juntament amb els altres membres de
la corporació a la visita d’obres del nou pavelló esportiu Pompeu
Fabra.

-

Dia 12 d’agost: Participació en el pregó de Festes del Molí.

-

Dia 19 d’agost: Assistència a la inauguració de l’exposició de
puntaires, a la sala d’actes de l’Antic Sindicat.

-

Dia 22 d’agost: Assistència al Consell d’Alcaldes al Consell Comarcal
de la Selva.

-

Dia 22 d’agost: Assistència, juntament amb els portaveus de cada
grup municipal, a la junta de portaveus.

-

Dia 26 d’agost: Assistència, juntament amb la regidora Sra. Idoia
Saracibar, a la festa del nens Sahrauís acollits a Lloret de Mar, a la
sala d’actes municipal.

-

Dia 31 d’agost: Assistència, juntament amb tots els membres de la
corporació, a la celebració del Ple Extraordinari.

DESPATX D’ALCALDIA SETEMBRE 2011
-

Dia 01 de setembre: Assistència, juntament amb els altres
membres, a la junta del Convention Bureau, a la seu Lloret Turisme.

-

Dia 02 de setembre: Assistència a la reunió amb el Molt Hble.
President de la Generalitat Sr. Artur Mas, al Palau de la Generalitat.

-

Dia 04 de setembre: Assistència, juntament amb altres regidors i
regidores, a la Festa de les Alegries.

-

Dia 05 de setembre: Participació en el programa El Matins de TV3,
en directe des de Lloret de Mar.
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-

Dia 05 de setembre:.Visita a les noves installacions de la Biblioteca
Municipal de Lloret de Mar, juntament amb els membres de la
corporació.

-

Dia 06 de setembre: Assistència, juntament amb els altres
membres, a la reunió de Direcció Operativa, a la seu de Lloret
Turisme.

-

Dia 09 de setembre: Assistència a la inauguració de la Fira
Internacional de Puntaires, a la Biblioteca municipal.

-

Dia 11 de setembre: Assistència, juntament amb tots els membres
de la corporació, als actes previstos en motiu de la Diada Nacional de
Catalunya.

-

Dia 15 de setembre: Assistència i participació al programa de TVE
59 segons, a Sant Cugat del Vallès.

-

Dia 17 de setembre: Recepció oficial de la cònsol de Polònia i
assistència, juntament amb els membres de la corporació al concert
de música mediterrània al Nou Teatre de Lloret de Mar.

-

Dia 22 de setembre: Assistència al Ple Extraordinari, juntament
amb tots els membres de la corporació municipal.

-

Dia 24 de setembre: Assistència a la inauguració, juntament amb
els membres de la corporació, el president de la Diputació Sr. Jaume
Torramadé i el secretari general de l’Esport Sr. Ivan Tibau, del nou
pavelló esportiu Pompeu Fabra.

-

Dia 25 de setembre: Assistència al Torneig Dona Marinera de
Hoquei en la seva XXVI edició al pavelló vell.

-

Dia 26 de setembre: Assistència, juntament amb altres regidors
municipals, a la celebració dels Sants Metges a l’hospital socio
sanitari de Lloret de Mar.

3. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) EN RELACIÓ
AL CANVI DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE LA ZONA VERDA DE
CALA CANYELLES (PMU 5 UCSA).
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls donant
lectura íntegre de la proposta.
Intervé el Sr. Fuertes dient que és la tercera vegada que aquest tema passa
pel Ple i que al principi va haver diferents discrepàncies amb l’Entitat de
Conservació de Cala Canyelles, que va suposar un fort conflicte.
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No entenen llavors perquè no es va solucionar el tema abans, ja que
suposava que Lloret perdia 400 m2 d’equipaments i, per tant, era força
important.
El tema provenia d’un error gràfic i, per tant, no era computable a l’entitat.
No era just ni correcte que es perdés aquest equipament. Entenen que
s’hauria d’haver solventat ja fa 3 anys i no haver trigat tant i haver-lo de
portar a 3 plenaris diferents. De totes maneres, es troben satisfets que
s’hagi aconseguit solucionar el tema.
Contesta el Sr. Valls que els terrenys eren municipals i que, si bé al principi
va haver una mica de conflicte, després va haver una entesa i per això s’ha
pogut solucionar.
L’Ajuntament cedeix 5000 m2 de zona verda en compensació amb un altre
equipament.
Si ha passat per 3 Plens és perquè així ho imposa el procediment urbanístic
i com ha quedat clar a la proposta, l’aprovació inicial ha estat oberta a
informació pública i no s’han produït al.legacions. Per tant, queda clar que
hi ha entesa.
Pren la paraula, novament, el Sr. Fuertes dient que no és el procediment
normal que passi 3 vegades per un Ple. En el primer Ple en el que va anar
es va haver de parar el Ple durant uns minuts pel conflicte que es va crear.
Entén que no s’ha utilitzat la forma més correcte.
Finalitza les intervencions el Sr. Valls dient que aviat es va trobar la solució
al problema i que, en cap cas, era rés imputable a l’Ajuntament.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
FETS:
1.- En sessió de data 4 d’abril de 2011, el Ple de la Corporació
acordà:
“Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) en relació al canvi de qualificació
urbanística de la zona verda de Cala Canyelles (PMU 5 UCSA),
d’iniciativa municipal i redactada pels Serveis Tècnics Municipals.
Segon.- La participació ciutadana es concreta en el tràmit d’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
Web Municipal.”

2.- L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini d’un
mes amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de
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la província de Girona núm. 93 de data 16 de maig de 2011, El
Punt Diari de data 28 d’abril de 2011, el Diari de Girona de data
27 d’abril de 2011, Tauler d' Anuncis de la Corporació i Web
Municipal. Durant el termini d'informació al públic no s'ha presentat
cap allegació, tal i com es desprèn de la certificació lliurada pel
Secretari Delegat i que consta a l' expedient administratiu tramès a
aquests efectes.
FONAMENTS DE DRET:
I.- S’apliquen a aquest expedient els art. 96 a 98 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s' aprovà el Text refós de la Llei
d'urbanisme; art 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme; 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 de Serveis a la Persona, i Territori, Sostenibilitat i
Seguretat Ciutadana, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en relació al canvi de
qualificació urbanística de la zona verda de Cala Canyelles (PMU 5
UCSA), d’iniciativa municipal i redactada pels Serveis Tècnics
Municipals.
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes
d’emetre informe previ, juntament amb informe de la Comissió
d’Urbanisme de Catalunya per a la seva aprovació definitiva, si
s’escau, per part del Conseller de Territori i Sostenibilitat.
4. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA D’ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL (POUM) REFERENT ALS
PLÀNOLS D’ORDENACIÓ G3A I G4C EN L’ÀMBIT DEL “CAMP DE GOLF
SURO GROS”.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Valls, el qual dóna lectura
íntegra a la proposta.
Intervé el Sr. Cortés dient que s’ha de ser curós en què es compleixin les
obligacions, sobretot la continguda en el punt b), quant a què sigui condició
de la llicència en el seu moment, la mesura d’urbanitzar el Camí Vell de
Canyelles i les despeses de manteniment.
Pren la paraula el Sr. Orobitg felicitant als serveis corresponents perquè,
malgrat que l’al.legació ha estat presentada de forma extemporània, s’ha
contestat a la mateixa. Queda clar que si es rebutja és perquè no és el
moment procedimental idoni per exigir aquestes obligacions, sinó que serà
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quan es concedeixi la llicència, i està segur que així es farà.
Torna a insistir que es congratula que s’hagi resolt l’al.legació, malgrat
entrar fora de temps.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que aquest punt s’hauria de dir “el
punt dels incompliments”, perquè al llarg de la seva ja dilatada tramitació
s’han produït molts incompliments per part del propietari (cita alguns
d’ells).
Entén que s’han de complir les obligacions que es demanen per part de la
urbanització, malgrat que sigui en el moment adient, i sobretot haurà de
quedar molt ben especificat els usos de la casa club.
A continuació, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que faran un
seguiment exhaustiu, i així ho demanen als serveis tècnics, de les
obligacions que té la propietat respecte a la urbanització del Camí Vell de
Canyelles, i també demana que se’ls informi sobre els usos que finalment
tingui aquesta casa-club.
Intervé, tot seguit, el Sr. Fuertes dient que està d’acord amb el que ha dit el
Sr. Garcia, i que és fàcil comprovar aquests incompliments.
Ells estan a favor dels emprenedors, però sempre i quan es compleixin les
obligacions que els pertoquen. També està d’acord que s’han de concretar
els usos de la casa club, i demana que es tingui en compte el tema
arquitectònic de la construcció perquè quedi integrat a la zona.
Suggereix també que també s’hauria de posar una xarxa per motius de
seguretat, per evitar que les boles puguin fer mal a algú.
Pregunta també que on estarà l’aparcament i ells consideren aconsellable
l’informe ambiental. Evidentment, prèvia a qualsevol construcció s’hauria
d’exigir la urbanització del Camí Vell de Canyelles.
Contesta el Sr. Valls que els punts que demana l’entitat són necessaris,
però no és el moment procedimental sinó que, en tot cas, serà condició de
la llicència i així es farà.
S’ha parlat d’incompliments de promotor, però recorda que aquest va
interposar un recurs davant del Conseller perquè la qualificació dintre del
Pla Director Costaner passarà de C1 a C3.
La voluntat de l’equip de govern era que hagués quedat el tema parat, però
amb la resolució del recurs hem hagut de tirar endavant. En aquest camí, el
promotor ha perdut metres quadrats. L’actuació està considerada com
d’interès públic i, per tant, la figura per la que s’ha tramitat és la idònia per
aquest cas.
L’Ajuntament, en aquest cas, ha tingut poc marge. Pel que fa als usos, al
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ser sòl no urbanitzable, aquests són els que prevegi el Pla Director
Costaner. Per tant, no resoldrem nosaltres sinó la Generalitat.
També recorda que la incidència en planta baixa és solament de 561 m2.
com ja saben, l’Ajuntament –quan es va aprovar el POUM- va crear una
comissió de qualitat i quan se sol.liciti la llicència per la casa club en el seu
dia, l’expedient es passarà per aquesta comissió, és a dir, que imposarem
totes les condicions arquitectòniques que es creïn necessàries i,
evidentment, es condicionarà l’efectivitat de la llicència al compliment de les
diferents obligacions de les que hem parlat i que consten a l’expedient.
De nou, intervé el Sr. Garcia dient que ells han estat en desacord des d’un
principi i, per tant, per coherència, votaran en contra. No es fien que es
compleixin les condicions i aquest tema li recorda el de Can Juncadella, on
hi ha un conveni subscrit i la propietat no ho ha complert. Per tant, tenen la
mateixa sospita i pensa que la seva desconfiança està justificada.
Pren la paraula, novament, el Sr. Fuertes dient que consideren que és
indispensable que s’urbanitzi el Camí Vell de Canyelles abans que s’iniciï les
obres de construcció de la casa club.
Torna a contestar el Sr. Valls dient que no creu que hagi d’haver
incompliment, perquè haurà de fer el camí i fins llavors no es podrà fer la
casa club.
Pel que fa al comentari del Sr. Garcia sobre Cala Juncadella, dir-li que
aquest projecte està sotmès a informes de 8 departaments diferents de la
Generalitat de Catalunya, i encara falta l’informe de Medi Ambient. El
projecte està valorat en 400.000 € que pagarà el propietari de Can
Juncadella, i quan es tinguin tots els informes es donarà la llicència. Per
tant, no creu que hagi cap similitud.
Potser ens hauríem evitat tot aquest tema del Suró Gros si en el seu
moment, en l’any 1998, no s’hagués permès fer la promoció per fases.
De totes maneres, donat que és un lloc que està dintre de l’àmbit del Pla
director costaner, és molt delicat i es tindrà tota la cura que calgui a l’hora
de donar la llicència.
Finalitza les intervencions el Sr.
Alcalde, dient que evidentment
l’Ajuntament estarà molt atent al compliment de les obligacions per part de
la propietat, i així mateix s’estudiaran les possibles millores, com pot ser el
tema que s’ha comentat sobre la xarxa. Vol ressaltar també que si aquest
espai s’acaba fent, serà també un lloc més de promoció turística.
Sense més deliberació, i per 19 vots a favor dels regidors presents de CIU,
MILLOR, PSC-PM, PPC, ERC i NO ADSCRIT, i 1 vot en contra del regidor
d’ICV-EUIA, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
FETS:
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1.- En sessió de data 13 de desembre de 2010, el Ple de la Corporació
acordà:
“Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) referent als plànols d’ Ordenació G3a i G4c
en l’àmbit del “Camp de Golf Suro Gros”, d’iniciativa municipal i redactada
pels Serveis Tècnics Municipals.
Segon.- Sollicitar informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, en els termes previstos en l’art. 85.5 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbansime.
Tercer.- La participació ciutadana es concreta en el tràmit d’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 Web
Municipal”

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 de Girona núm. 4 de data 7 de gener de 2011, El Punt
Diari de data 6 de gener de 2011, el Diari de Girona de data 5 de
gener de 2011, Tauler d' Anuncis de la Corporació i Web Municipal.
Durant el termini d'informació al públic no s'ha presentat cap
allegació, tal i com es desprèn de la certificació lliurada pel Secretari
Delegat i que consta a l' expedient administratiu tramès a aquests
efectes.
Extemporàniament, en data 10 de febrer de 2011, RGE 2035, en
Lluís Picart i Colomer, en representació de l’Entitat de Conservació
de la zona residencial Cala Canyelles de Lloret de Mar ha presentat
una allegació al projecte.
3.- En data 23 de febrer de 2011, la Subdirecció General de Ports i
Costes emet informe tècnic, amb la prescripció que s’ha de justificar
que l’edificabilitat dels sòls de l’àmbit de la modificació puntual
afectats per la zona d’influència del DPMT, no és superior a la mitja
del sòl urbanitzable delimitat del municipi, d’acord amb l’art. 30 de
la Llei de Costes i art. 58 del seu reglament.
4.- En data 27 d’abril de 2011, la Direcció General de Polítiques
Ambientals va resoldre declarar la no-subjecció a avaluació
ambiental de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
en l’àmbit del camp de golf Suro Gros, i publicada al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 5890 de data 31 de maig
de 2011
FONAMENTS DE DRET:
I.- S’apliquen a aquest expedient els art. 96 a 98 del Decret legislatiu
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1/2010, de 3 d’agost, pel qual s' aprovà el Text refós de la Llei
d'urbanisme; art 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme; 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
II.- En relació a l’allegació presentada, si bé de forma extemporània,
d’acord amb el principi de participació ciutadana, s’entra a valorar el
seu contingut en el sentit següent:
A.- Referent a la petició que quedin fixades i regulades les
condicions urbanístiques i ambientals de la casa club, s’ha
d’assenyalar que la modificació puntual limita l’edificabilitat màxima
al concretar que l’edificació de planta soterrani seria de 561 m2
construïts i una planta baixa amb una edificabilitat màxima de 680
m2 construïts i 50 m2. de porxo que resulten un sostre computable
de 705 m2.. Així mateix la resta de mesures, entre les quals hi ha
un seguit de mesures correctores, son elements més propis del
projecte constructiu.
B.- En relació a sufragar les despeses d’implantació dels serveis
urbanístics, aquesta haurà de ser condició de llicència, així com la
mesura d’urbanitzar el Camí Vell de Canyelles.
C.- Referent a la contribució en les despeses de manteniment i
conservació de la urbanització Cala Canyelles, aquesta condició
també s’escapa de la present modificació puntual, sense perjudici
que haurà de ser també objecte també de condicionant de la
corresponent llicència d’obres.
D.- Pel que fa a l’avaluació ambiental de la modificació, la Direcció
General de Polítiques Ambientals en data 27 d’abril de 2011 va
resoldre declarar la no-subjecció a avaluació ambiental de la
modificació de la present modificació puntual.
III.- Pel que fa la justificació que l’edificabilitat dels sòls de l’àmbit de la
modificació puntual afectats per la zona d’influència del DPMT, no és
superior a la mitja del sòl urbanitzable delimitat del municipi,
aquesta ve donada per les següents dades adjuntes:
Sector de Sòl Urbanitzable
PPU1
PPU2
PPU3
PPU4
PPU5
PPU6
PPU7

m2. sostre/m2. sòl.

– Portal de Ponent – Edificabilitat Bruta
– Oest Puig d’en Pla – Edificabilitat Bruta
– Sant Quirze – Edificabilitat Bruta
– Normax – Edificabilitat Bruta
– Mont Lloret – Edificabilitat Bruta
– Joaquim Lluhí – Edificabilitat Bruta
– Dinamització Econòmica – Edificabilitat
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0,32
0,22
0,2271664
0,45
0,169348
0,31144

Bruta
PPU8 – Cala Banys – Edificabilitat Bruta
PPU9 – Costa Marcona – Edificabilitat Bruta
PPU10 – Riera Passapera – L’Àngel –
Edificabilitat Bruta
PPU11 – Camí del Cementiri – Edificabilitat
Bruta
Total . . .

0,5
0,16353
0,13933

0,30
3,1208144

Mitja (= 3,1208144 /11)

0,2837104

0,32

Essent l’edificabilitat bruta que se’n deriva d’aquesta modificació
puntual de 0,282 m2.sostre/m2.sòl, consegüentment es dona
compliment a la prescripció de l’ informe de la Subdirecció General
de Ports i Costes
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
les Àrees de Serveis a la Persona, i Territori, Sostenibilitat i Seguretat
Ciutadana, adopta el següent ACORD:
Primer.- Desestimar l’allegació formulada pels motius anteriorment
assenyalats i consegüentment aprovar provisionalment la Modificació
Puntual del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) referent als
plànols d’Ordenació G3a i G4c en l’àmbit del “Camp de Golf Suro Gros”,
d’iniciativa municipal i redactada pels Serveis Tècnics Municipals.
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat
exemplars, a la Comissió Territorial d’ Urbanisme de Girona als efectes
de la seva aprovació definitiva, si s’escau.
5. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA PER A
CANVI D’ÚS DE PART DEL SOTERRANI DE L’EDIFICI AVGDA. VILA DE
BLANES, 136.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez el
qual dóna lectura a la proposta.
Intervé el Sr. Orobitg dient que s’ha seguit el procediment que preveu la
legislació urbanística, i per tant no té rés a dir i, en tot cas, felicitar-nos
perquè podem fer un ingrés com a conseqüència d’aquest acord.
Pren la paraula el Sr. Garcia, dient que el seu grup aprovarà aquest pla de
millora urbana, tot i que lamenten no haver disposat de més temps material
per documentar-nos i poder fer un treball de camp.
Entenem que dos plenaris amb quatre dies de diferència no dóna marge
suficient per fer la feina com voldríem. Caldrà tenir-ho en compte en el
futur.
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Seguidament, intervé el Sr. Fuertes queixant-se també del poc temps que
han tingut per preparar els temes del Ple, donat que l’ordre del dia conté 20
punts i creu que són excessius. En aquests casos, és preferible fer més d’un
Ple al mes.
Contesta el Sr. Valls que l’ordre del dia (el de les comissions informatives)
els tenen tots des del dimarts passat. El que passa és que aquesta vegada
han coincidit dos plens, el d’avui de 20 punts -que són molts- però en
l’anterior havia 36 propostes, que creu que són bastants més.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que, en part, la raó que hagi
20 punts és perquè durant el mes d’agost tradicionalment no es fa Ple
ordinari. Considera que és suficient un Ple per mes i confia que no tots els
plens ordinaris tinguin tants punts.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
FETS:
1.- En sessió de data 18 de març de 2011, la Junta de Govern Local
acordà:
“Primer.- Aprovar inicialment el projecte del Pla de Millora Urbana de
canvi d’ús de part del soterrani de l’edifici Avgda. Vila de Blanes, 136,
d’iniciativa de la mercantil PROMOCIONES SOLMAR 2001, SL i redactat
per l’arquitecte Angel COLÁS i PAREJA, condicionat a l’ ingrés a la
Tresoreria Municipal de la quantitat de 108.366,73 € en concepte del
10% d’increment d’aprofitament urbanístic previst en el projecte, previ a
l’aprovació definitiva.
Segon.- Sollicitar informe a la Comissió Territorial d’ Urbanisme en
compliment del que disposa l’art. 87 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’ agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes,
a comptar de l’endemà de la darrera publicació obligatòria, mitjançant la
publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província i un diari de
premsa d’àmplia divulgació, Tauler d’Anuncis Municipal i Web de la
Corporació
Quart.- Notificar la present resolució 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 de Girona núm. 71 de data 12 d’abril de 2011, el
Diari de Girona de data 6 d’abril de 2011, Tauler d' Anuncis de la
Corporació i Web Municipal. Durant el termini d'informació al públic
no s'ha presentat cap allegació, tal i com es desprèn de la
certificació lliurada pel Secretari Delegat i que consta a l' expedient
administratiu tramès a aquests efectes.
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3.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data
25 de maig de 2011, acordà:
“1. Emetre informe, als efectes de l’article 87 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme, sobre el Pla de millora urbana de canvi d’ús de part del
soterrani de l’edifici avinguda Vila de Blanes, 136, de Lloret de Mar,
promogut per Promociones Solmar 2001, SL i tramès per l’Ajuntament
de Lloret de Mar, amb les consideracions següents:
Cal assenyalar que no es justifica la conveniència ni la necessitat que la
planta soterrani objecte d’aquest Pla pugui admetre, objectivament, tots
aquells usos que preveu l’article 162 de la normativa del POUM, perquè,
deixant de banda els usos que ja exclou la proposta (el d’habitatge i el
de tallers de reparació de vehicles), encara restaria diversitat d’usos
teòricament admissibles, però no justificables en aquesta planta. Per
tant, caldrà restringir la transformació d’usos que preveu el Pla de
millora urbana en aquesta planta, de manera que a més dels usos
admissibles a les plantes soterrani, s’hi pugui admetre també l’ús
comercial.
D’altra banda, la proposta d’aquest Pla de millora urbana, a més de
reflectir-se en la memòria, també s’ha d’expressar clarament en la
normativa.
També cal assenyalar que s’haurà de corregir l’errada material
detectada cap al final de l’apartat “Antecedentes y planeamiento
urbanístico vigente” de la memòria, on s’assenyala que l’immoble
objecte del PMU es troba en zona 2.4.G, quan en realitat es troba en
zona 2.9, de volumetria específica
2. Indicar 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 complerta. Aquest
lliurament és condició per a la publicació de l’acord 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.
3. Comunicar-ho a l’Ajuntament”

4.- En data 13 de juliol de 2011, RGE 12097, l’entitat mercantil
Promociones Solmar 2001, SL presenta nou redactat del Pla de
Millora Urbana per a canvi d’ús de Part del Soterrani de l’edifici
Avgda. Vila de Blanes, 136, que dona compliment a les
consideracions de l’ informe de la Comissió Territorial d’
Urbanisme de data 25 de maig de 2011.
5.- En data 28 de juliol de 2011, l’entitat mercantil Promociones
Solmar 2001, SL efectuà ingrés a la Tresoreria Municipal de la
quantitat de 108.366,73 €, donant compliment al condicionant
fixat en l’acord d’aprovació inicial d’aquest planejament derivat.
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FONAMENTS DE DRET:
I.- L’art 79.7 de les NN.UU. del POUM de Lloret de Mar.
II.- S’apliquen a aquest expedient els articles 70, 81, 85 i 87 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’ Urbanisme (en endavant TRLU), els articles 90 i
ss. del Decret 305/2006 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
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees de Serveis a la Persona, i Territori, Sostenibilitat i
Seguretat Ciutadana, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte del Pla de Millora Urbana
de canvi d’ús de part del soterrani de l’edifici Avgda. Vila de Blanes,
136, d’iniciativa de la mercantil PROMOCIONES SOLMAR 2001, SL i
redactat per l’arquitecte Angel COLÁS i PAREJA.
Segon.- Trametre als Serveis Territorials d’ Urbanisme de Girona la
documentació tècnica i administrativa completa, d’acord amb el que
preveu l’art. 88 del DL 1/2010, als efectes d’ informació, coordinació i
arxivament, com a condició prèvia a la publicació del present acord.
Tercer.- Disposar la publicació d’aquest acord i de la normativa
urbanística del Pla de Millora Urbana al Butlletí Oficial de la província.
Quart.- Notificar la present resolució a l’entitat mercantil Promociones
Solmar 2001, SL com a promotor d’aquest planejament derivat.
6. SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ I ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
D’INSTALLACIÓ I AMPLIACIÓ D’ACTIVITATS I USOS RELIGIOSOS
AMB LA FINALITAT D’ESTUDIAR-NE UNA REFORMA I MODIFICACIÓ
DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL D’ ORDENACIÓ
URBANA (POUM) DE LLORET DE MAR.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez, que dóna
lectura a la proposta.
Intervé el Sr. Cortés dient que en un context de redacció de noves
ordenances i de regulació d’usos, entén correcte aquesta suspensió per
poder aprovar una reforma i modificació de la normativa.
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que recentment el mes de setembre la
Generalitat ha modificat la legislació sobre aquesta matèria.
Que la mesura que avui prenem nosaltres és per ordenar aquest tema i
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entén que és encertada per mantenir un clima social bo també en aquest
tema, com ha estat fins ara.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que la nova llei 16/2009 de 22 de
juliol, de centres de culte, estableix en el seu article 4.1 que els plans
d’ordenació urbanística municipal han de preveure sòl on s’admetin els
usos de caràcter religiós de nova implantació.
En data 20 de juliol de 2010, mitjançant un decret, es va aprovar el
desplegament d’aquesta llei, on s’estableixen les condicions tècniques i
materials necessàries per a l’obertura i funcionament de nous locals.
Vostès han tingut més d’un any per establir el que especifica la llei, per
regular els usos i llocs d’implantació, i no ho han fet. Per tant, nosaltres no
estem d’acord amb aquesta suspensió de llicències per un any, per respecte
a les persones que volen tenir un lloc digne per practicar la seva religió.
Nosaltres no defensem cap religió, però si ha d’haver-ne, volem els
mateixos drets i oportunitats per a totes les confessions religioses.
A continuació, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que s’ha de
treballar per buscar els llocs idonis i perquè aquests equipaments no es
posin al casc antic.
Intervé, tot seguit, el Sr. Bernat dient que l’acord es bo per donar temps i
intentar buscar solucions i que serveixin per trobar llocs adients per aquests
equipaments. Confia que es puguin trobar respostes com més aviat
possible.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que avui votaran a favor
de la suspensió i que en el seu moment ja valoraran com se soluciona
aquest tema.
Contesta el Sr. Jordi Martínez dient que aquest acord no va en contra de
ningú, sinó que el que es pretén amb el mateix és estudiar entre tots
plegats quina és la millor ubicació per aquests equipaments. Pensa que el
Sr. Garcia no ho ha entès bé.
Novament intervé el Sr. Orobitg dient que avui es permet en qualsevol lloc,
però que aquests indrets normalment no tenen les condicions òptimes i, per
tant, es tracta d’un tema de dignificar els mateixos. El que no és desitjable
és que hi hagi problemes amb els veïns, i és evident que això s’ha d’aplicar
per totes les confessions.
Per tant, el que es pretén és que es puguin fer aquests equipaments sense
que s’afecti negativament a tercers.
Novament, intervé el Sr. Garcia dient que, com ja ha dit, ja hi ha un Decret
de la Generalitat establint les condicions, i procedeix de Presidència, i donat
que la Vice-presidenta és d’Unió i ja sabem l’extrema religiositat dels seus
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membres i els seus enfrontaments en altres religions.
Jo no he dit que estic en contra de les religions, Sr. Jordi Martínez.
Li preocupa la posició del PPC, perquè començarà creant guetos religiosos i
després crearà guetos humans.
Pensen que tots han de tenir les mateixes oportunitats i aquesta llei ja porta
un any en vigor (dóna lectura a una part del Decret). Entén que si hagués
voluntat política no s’hauria de fer aquesta suspensió. Per tant, ells no estan
d’acord perquè ells estan sempre per la llibertat, fins i tot per la religiosa.
Pren la paraula, de nou, el Sr. Enric Martínez dient que això afecta a tots els
locals de culta i, com ja s’ha dit, el que es vol és que siguin llocs dignes i
fora del casc antic. I sobretot, que no siguin causa de molèstia o de
conflictes amb veïns.
Intervé, novament, el Sr. Bernat dient que creu que han de treballar tots
junts i buscar un consens per donar una bona solució a aquest tema.
Torna a contestar el Sr. Jordi Martínez dient que és una suspensió temporal
i que la voluntat és d’arribar a un acord consensuat el més aviat possible.
Hem d’aconseguir que la ubicació d’aquests equipaments tingui la menys
incidència possible amb les relacions veïnals.
Si de l’acord al que arribem s’ha de modificar el POUM, ho portarem de nou
a aquest Plenari. Aquest tema ja l’hem parlat amb diferents comunitats
religioses i tenim el seu suport.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que en l’anterior legislació es
podria posar en qualsevol lloc però el problema és que es tracta de grups de
persones i, per tant, es necessiten llocs d’un aforament important.
Se n’havien instal.lat alguns en el casc antic o en naus industrials sense que
reunissin les condicions necessàries. El que es vol és que es pugui fer bé i
que tothom sàpiga el que hi ha. La seva voluntat és buscar amb celeritat
indrets on es pugui instal.lar aquests llocs de culte. Entén que aquesta és la
voluntat no sols de l’equip de govern, sinó de tots els grups, solucionar
aquest tema com més aviat possible i de forma positiva.
Sense més deliberació, i per 19 vots a favor dels regidors presents de CIU,
MILLOR, PSC-PM, PPC, ERC i NO ADSCRIT, i 1 vot en contra del regidor
d’ICV-EUIA, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
FETS
1.- La Normativa del vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona en sessió de data 21 de desembre de 2006 i
quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 28 de
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juny de 2007, havent estat publicada la seva normativa al Diari
Oficial de la Generalitat núm. 4994, de data 24 d’octubre de 2007
regula en els seus articles 113 i ss. el règim jurídic dels usos a les
diferents zonificacions i qualificacions urbanístiques i concretament
l’art. Concretament l’art 115.1.t) disposa:
“L’art 115.1.t) Ús religiós: L’ús religiós comprèn els serveis
relacionats amb les activitats dels diferents cultes religiosos en
esglésies, temples, oratoris i similars”.

2.- Dintre de les diferents qualificacions urbanístiques dels sòls
urbans consolidats i no consolidats, així com sòls urbanitzables
delimitats està admès l’ús urbanístic religiós, que comporta l’admissió
de les activitats religioses.
3.– La nova Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte,
estableix en el seu article 4.1 que plans d’ordenació urbanística
municipal han de preveure sòls amb la qualificació de sistema
d’equipament comunitari on s’admetin els usos de caràcter religiós de
nova implantació. Posteriorment en data 20 de juliol de 2010,
mitjançant Decret 94/2010, de 20 de juliol, es va aprovar el
desplegament de dita Llei, en el que s’estableixen les condicions
tècniques i materials necessàries per a l'obertura i funcionament de
nous locals.
4.- Que les determinacions de dita Llei i reglament de desplegament
s’estableix que seran d’aplicació als plans d’ordenació urbanística
municipal que o bé estiguin en tramitació o en procés de revisió i que
encara no hagin rebut la seva aprovació definitiva. Així mateix la
disposició transitòria primera de la Llei 16/2009, estableix que aquells
que estiguin aprovats, hauran d’adaptar-se a aquesta normativa dins
el termini màxim de deu anys.
Pel que fa a la determinació de les necessitats municipals de sòl per a
la implantació de centres de culte en els municipis s’hauran de tenir
en compte tant els estudis específics i posteriorment durant la
modificació puntual del POUM que se’n pugui derivar i dins el procés
de participació ciutadana, també s’hauran de tenir en compte els
suggeriments o allegacions que es formulin per part de les diferents
comunitats religioses
4.- Que la citada Llei i Reglament de desplegament foren aprovats
per Llei 16/2009, de 22 de juliol i Decret 94/2010, de 20 de juliol,
respectivament, ambdós amb posterioritat al vigent Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM), aprovat definitivament per acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 21 de
desembre de 2006 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en
sessió de data 28 de juny de 2007, havent estat publicada la seva
normativa al Diari Oficial de la Generalitat núm. 4994, de data 24
d’octubre de 2007, que és quan entrà en vigor.

18

5.- Des d’aquestes noves directrius normatives es considera
convenient i necessari de procedir a l’estudi de la reforma de les
Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, en
relació a la determinació de les necessitats municipals de sòl per a la
implantació d’aquests centres en els diferents zones i sectors, des de
la perspectiva de la seva adequació, d’acord amb els criteris generals
establerts a l’article 113 i ss. de la Normativa Urbanística, referent a
la classificació dels usos en funció de la seva idoneïtat, que ho
concreta en “prohibits”, “compatibles” i “permesos”, amb el benentès
que la suspensió de les llicencies abastarà a les activitats que estiguin
en tràmit, en la data de publicació de la present resolució, sollicituds
per implantar, legalitzar i adequar aquests usos.
FONAMENTS

DE

DRET

I.- L'article 73 del Text refós del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme
estableix:
1. Els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures
del planejament urbanístic poden acordar, amb la finalitat
d'estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la tramitació
de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió
urbanística i d'urbanització, com també de suspendre
l'atorgament de llicències de parcellació de terrenys, d'edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d'installació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial.
2. L'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic
obliga l'administració competent a acordar les mesures
enunciades per l'apartat 1, en els àmbits en què les noves
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic.
L'administració competent també pot acordar les dites mesures
en el cas que es pretengui assolir altres objectius urbanístics
concrets, els quals han d'ésser explicitats i justificats.
3. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències a què
fan referència els apartats 1 i 2 s'han de publicar en el butlletí
oficial corresponent, i s'han de referir, en qualsevol cas, a àmbits
identificats gràficament. En la informació pública de l'instrument
de planejament urbanístic a què es refereixen les suspensions
acordades, s'ha de donar compliment al que estableix l'article
8.5.a.

Per la seva part l’art. 74 d’aital Decret Legislatiu estableix que:
1. Els efectes de la suspensió de tramitacions i de llicències per a
àmbits determinats no poden durar més d'un any en el cas
regulat per l'apartat 1 de l'article 73, o de dos anys en cas
d'acumulació dels supòsits regulats pels apartats 1 i 2 de l'article
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73. Si no s'ha adoptat cap acord de suspensió amb anterioritat a
l'aprovació inicial de l'instrument de planejament, la suspensió
regulada per l'apartat 2 de l'article 73 pot tenir una durada
màxima de dos anys.

II.- La competència per adoptar l'esmentat acord correspon al Ple de
l'Ajuntament d'acord amb l'article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
Regim Local de Catalunya.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees de Serveis a la Persona, i Territori, Sostenibilitat i
Seguretat Ciutadana, adopta el següent ACORD:
Primer.- Suspendre la tramitació i l’atorgament de llicències
d’installació i ampliació d’activitats i usos religiosos de les zones Clau
2.1, 2.2 i 2.4 i sectors delimitats als plànols adjunts, amb la finalitat
d’estudiar-ne una reforma i modificació, segons delimitació gràfica
que consta a l'expedient, d'acord amb el que disposa l'article 73 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, amb un termini màxim d'un
any a comptar des de la publicació del present acord en el Butlletí
Oficial de la província de Girona.
Segon.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
província de Girona i a un diari d’àmbit gironí.
7. APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI DE
SERVEIS DEL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS DE
LLORET DE MAR.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls el qual
dóna lectura a la proposta.
Intervé el Sr. Orobitg dient que l’adequació no suposa un augment de
volum ni tampoc de major cost, sinó que és únicament una solució tècnica.
Per tant, votaran a favor.
Pren la paraula el Sr. Enric Martínez, que donat que es tracta d’una qüestió
tècnica, votaran a favor.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
FETS:
1.- En data 21 de desembre de 2006, la Comissió Territorial d’
Urbanisme de Girona aprovà definitivament el Pla d’ Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Lloret, donà l’ assabentat en data
28 de juny de 2007 i va ésser publicat al DOGC en data 24 d’octubre
de 2007.
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La zona afectada es troba en sòl no urbanitzable, dins la zonificació
de Sistema Serveis Tècnics amb clau 1.5.d – Abocador Residus
Sòlids, està regulat per al normativa urbanística en els arts. 54 i 55.
2.- En sessió de data 15 de juliol de 2009, la Comissió Territorial d’
Urbanisme de Girona va acordar:
“1. Aprovar definitivament la sollicitud per a la construcció d’un centre de
tractament de residus municipals, promoguda i tramesa per l’Ajuntament
de Lloret de Mar, de conformitat amb el procediment que assenyala
l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’ Urbanisme, amb el benentès del compliment de
les condicions de l’ informe integrat i del seu annex del Departament de
Medi Ambient i Habitatge, així com les condicions de la Direcció General d’
Arquitectura i Paisatge
2. Comunicar-ho a l’ Ajuntament”

3.- En data 20 de setembre de 2011, RGE 15.664, en Xavier Fàbrega,
en representació de l’entitat mercantil GBI Serveis, SAU presenta el
Projecte d’ Adequació de l’ Edifici de Serveis del Centre de
Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar.

4.- En data 20 de setembre de 2011, els Serveis Tècnics Municipals
emeten informe, el qual es transcriu literalment:
“Identificació del document
Informe tècnic relatiu al projecte d’adequació de l’edifici de serveis del Centre
de Tractament de Residus (CTR) de Lloret de Mar.
Antecedents
I.- En sessió de data 17/03/08 el Ple de l’ajuntament 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 acordà entre d’altres el següent:
TERCER.- Aprovar l’estudi de viabilitat i l’avanç projecte, i sotmetre’ls a
informació pública pel termini d’un mes.
II.-En data 19/06/2008 finalitzà el termini d’informació pública de l’avanç
projecte, l’estudi de viabilitat sense haver-se presentat cap allegació.
III.- En diferents dates es van rebre l’informe resposta dels departaments
relacionats a continuació:
Departament de Mediambient i Habitatge
Informe emès el 14/08/08 en el que es comunica, en síntesi, que els
condicionants ambientals al projecte s’establiran en el preceptiu informe
integrat que s’emeti en la resolució de l’expedient de llicència ambiental.
Departament de Cultura
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Informe favorable emès en data 30/12/08
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Informe favorable emès en data 13/08/08
Agència Catalana Aigua (ACA)
Informe favorable amb prescripcions emès en data 2/03/09
Departament d’Arquitectura i Paisatge
Informe favorable amb mesures obligatòries emès en data 4/11/08
Servei Geològic de Catalunya
Informe favorable emès en data 7/08/08
V.- En data 3/04/2009 el Ple de l’Ajuntament acordà l’aprovació inicial del
projecte del Centre de Tractament de Residus.
VI.- En data 15/07/2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme aprovà
definitivament el projecte de construcció d’un centre de tractament de residus
municipals , amb el benentès del compliment de les condicions de l’informe

integrat i del seu annex del Departament de Medi Ambient i Habitatge, així com
les condicions de la Direcció General d’arquitectura i paisatge.
Fets
En data 20/9/2011 té entrada en aquest Ajuntament el projecte d’adequació de
l’edifici de serveis del CTR redactat per l’enginyer industrial Xavier Fàbrega.
Arrel d’aquest fet s’emet el present informe.
Informe
A dia d’avui, vista la documentació aportada i en base al que disposa el DL
1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el
Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la LU i el
POUM de Lloret de Mar, aprovat definitivament el 21 de desembre de 2006,
donat l’assabentat del Text Refós el 28 de juny de 2007 i publicat al DOGC el
24 d’octubre de 2007, els Serveis Tècnics informen:
1r. Que la normativa urbanística considerada és la que recull el vigent POUM
aprovat definitivament el 21 de desembre de 2006, donat l’assabentat del Text
Refós el 28 de juny de 2007 i publicat al DOGC el 24 d’octubre de 2007 que
qualifica els terrenys de 1.5.D sistema de serveis tècnics, Abocadors de residus
sòlids.
2n.- Que la mateixa normativa en l’article 55.4 del POUM preveu en els sòls on
hi ha l’abocador la construcció d’una nova infraestructura per a la gestió dels
residus municipals i no concreta cap paràmetre urbanístic regulador per aquest
tipus d’edificacions.
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3r.- Que el projecte presentat s’ajusta a un dels usos admesos en sòl no
urbanitzable per l’article 47.4.d) del Dl 1/2005, de 26 de juliol Text Refòs de la
Llei d’Urbanisme.
4t.- Que la llicència ambiental del projecte està aprovada per JGL en data
31/07/2009 en base a resolució d’ OGAU de data 29/4/2009.
5è.- Que el projecte objecte d’informe consisteix en l’adequació formal i
funcional de l’edifici de serveis existent en l’articulació entre les dues naus.
Que en síntesi, la motivació de l’adequació rau en el procés de construcció, i en
el gir a que s’ha vist obligada la nau d’estabilització per trobar-se sobre l’àmbit
de l’antic abocador, fet que ha provocat el replanteig del sistema estructural i
de l’edifici de serveis.
Que per tal d’independitzar estructuralment aquest edifici de les dues naus i
evitar problemes sobrevinguts de diferents assentaments es pretén retornar
al plantejament de l’avantprojecte aprovat, és a dir, desvincular l’edifici de
serveis de les dues naus deixant un pas lliure entre ells.
1r.- En relació a l’edifici de serveis proposat, s’informa que recupera la
forma i volumetria de l’avanç projecte aprovat, sotmès a informació
pública i informat pel diferents departaments de la Generalitat, tant pel
que fa a la ubicació, ocupació, edificabilitat i nombre de plantes.
2n.- Que el POUM no estableix cap paràmetre regulador ni d’ocupació ni
d’edificabilitat ni d’alçada.
3r.- Que el pressupost de l’edifici proposat no comporta cap increment
sobre el pressupost del projecte del CTR aprovat.
4t.- Que l’edifici proposat acompleix la funcionalitat i els usos que es
preveien en l’edifici del projecte aprovat.
És per tot això, que s’informa que no s’han detectat canvis substancials entre
l’avantprojecte, el projecte d’obres i el projecte d’adequació presentat a nivell
de paràmetres urbanístics, que el projecte d’obres dóna compliment al POUM i
que per tant es proposa:
1.- Aprovar l’adequació de l’edifici de serveis del centre de tractament de
Residus de Lloret de Mar sens perjudici del compliment de les condicions
de l’informe integrat i del seu annex del Departament de Medi Ambient i
Habitatge, així com les condicions de la Direcció General d’arquitectura i
paisatge.
2.- Adequar l’expedient de llicència ambiental amb la nova proposta
d’edifici de serveis.
El que s’informa als efectes oportuns.”

FONAMENTS DE DRET:
I.- 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 de Serveis a la Persona, i Territori, Sostenibilitat i Seguretat
Ciutadana, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el projecte d’adequació de l’edifici de serveis del
Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, redactat
per l’enginyer industrial en Xavier FÀBREGA, sens perjudici del
compliment de les condicions de l’ informe integrat i del seu annex del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, així com les condicions de la
Direcció General d’arquitectura i paisatge, i l’adequació de l’expedient
de llicència ambiental amb la nova proposta d’edifici de serveis.
Segon.- Publicar el corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província
de Girona i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a fi de donar a
conèixer aquest acord als possibles interessats.
Tercer.- Notificar la present resolució a les entitats mercantils GBI
Serveis, SAU i GECSA Ingeniería y Obras, SA.
8. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA – MANUAL D’ ACTUACIÓ PER A
NEVADES, DINS EL PLA D’ EMERGÈNCIES MUNICIPAL DE LLORET DE
MAR.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez, el qual dóna
lectura a la proposta.
Pren la paraula el Sr. Garcia tot dient que, finalment, tenen el manual
d’actuacions per nevades, el NeuCat, del Pla d’Emergències municipals.
Segurament mai l’hauríem trobat a faltar de no ser per la intensa nevada
que varem patir el mes de març de 2010, que va provocar el collapse de la
ciutadania, agreujat per la manca de subministrament elèctric.
En aquell moment, l’anterior alcalde, Sr, Crespo, va assegurar als mitjans
de comunicació que Lloret tenia els plans d’emergència actualitzats. No era
certa aquesta afirmació, com ho demostra que és ara quan es presenta a
l’aprovació inicial el pla NeuCat.
Després de les passades nevades, jo em vaig entrevistar amb el cap de
protecció civil, Sr. Carbonell, i em va informar que estaven treballant en
aquest pla per poder presentar-lo el més aviat possible per a la seva
aprovació. Ja el tenim aquí. I volem felicitar al Departament de Protecció
Civil de l’Ajuntament de Lloret per la feina ben feta.
Intervé el Sr. Enric Martínez dient que vol felicitar el Sr. Felip Carbonell,
Tècnic de Protecció Civil, perquè li consta la seva dedicació, implicació i
esforç. El Pla ja existia, però que no estava actualitzat (es va fer per la
UDG). Es molt interessant que aquesta mena de plans es faci pels nostres
tècnics, doncs no sols coneixen la situació, sinó que també significa un
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important estalvi econòmic, per la qual cosa és un element molt positiu pels
temps que corren.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Bernat dient que, si bé arriba una mica
tard, felicita també al tècnic perquè ha fet possible que avui es pugui
aprovar.
A continuació, intervé el Sr. Fuertes dient que el retard és d’un any i mig.
Per tant, no és una mica. Hem de pensar en altres situacions que es poden
produir i, per tant, falten altres plans d’emergència.
Malgrat el que es va dir en el seu dia, quant a la nevada no va haver comitè
d’emergències ni va haver reunions posteriors.
Lamenta estar igual que el dia 7 de març, quan va haver la nevada, i si
torna a passar, tornarien a caure les torres. Queda clar que a l’empresa li
surt més a compte pagar indemnitzacions que fer-les bé.
S’ha d’actualitzar el catàleg de recursos, doncs és molt vell. Durant la
nevada, la policia local va quedar incomunicada i ara passaria igual perquè
no hi ha cap generador. Es a dir, no s’ha pres cap mesura, malgrat el que
va passar.
S’han de tenir 5 plans d’emergència i dos d’ells es varen encarregar els
anys 2004 i 2005 a la Universitat de Girona, que no va fer gaire bé el seu
treball. I eren el d’incendis i el d’inundacions, i ja estan obsolets. El tercer
és el que avui aprovarem. Encara queden el de contingències marítimes i el
de seismes (Lloret està dins una zona d’afectació).
És de vital importància tenir tots aquests plans i que estiguin actualitzats.
No estem preparats per aquests esdeveniments, ni tant sols per les
nevades, i Lloret no està preparat per aquesta mena de problemes, ni
tampoc tenim els mitjans per respondre.
Falta un Pla d’autoprotecció dels edificis municipals. Ell també vol felicitar al
tècnic que fa el que pot, donat que està sol. Per tant, entén que necessita
més recursos, sobretot si volem que faci els plans que falten. El pla està
basat en plantilles que la Generalitat ja té creades, i en tot cas s’han
d’actualitzar plans i recursos.
Contesta el Sr. Jordi Martínez dient que el tema de les torres és una qüestió
que correspon al ministeri corresponent i en el que no tenim cap força.
Les tecnologies avancen i, per tant, els plans s’han d’anar actualitzant, i així
s’anirà fent.
Pel que fa als plans d’autoprotecció, ja s’estan fent i, evidentment, tot és
susceptible de millora.
La policia no va quedar incomunicada en cap moment i aquest tema ha
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estat sempre solucionat.
De nou, intervé el Sr. Orobitg dient que ell també felicita el tècnic i que
respecte als plans d’autoprotecció, li consta que com a novetat en aquesta
legislatura, el Consell Comarcal treballa per portar a terme aquests plans.
Pren la paraula, novament, el Sr. Enric Martínez, dient que durant la crisi de
les nevades si que va haver comitè d’emergència i es va reunir.
S’està treballant en l’actualització del catàleg de recursos, és a dir, s’està
fent un nou inventari. La Xarxa Rescat va funcionar i és molt important.
Tant Protecció Civil com la Brigada d’Obres, té cadascun d’aquests serveis
un generador.
S’està treballant en l’InfoCat i hi ha una quantitat important de material
(cita part del mateix, com dessaladora, etc.).
Finalitza dient que el tècnic de Protecció Civil no està sol, perquè sempre
compte, com a mínim, amb els Voluntaris de Protecció Civil.
Tot seguit, intervé novament el Sr. Fuertes dient que la màquina
dessaladora és un simple remolc i a vegades no hi ha sal.
Està mig d’acord amb el que ha dit el Sr. Enric Martínez en relació als
voluntaris, ja que aquests no estan el cap de setmana. Per tant, insisteix
que solament hi ha un tècnic.
S’han de fer 5 plans, i han trigat un any i mig en fer-ne un, i entén que
aquests plans s’han de fer. No sap com estaran els altres pobles, però aquí
hi ha molta feina per una sola persona i la celeritat és important perquè les
incidències no sap quan es produiran.
La Xarxa Rescat no va funcionar perquè la senyal telefònica està a dalt
d’una muntanya. S’ha dit que protecció tenia un generador, però qui l’ha de
tenir és la policia local.
Continua dient que tot això s’havia de tenir ja i reafirma que no va haver
comitè d’emergència, i això dit per persones que haurien d’haver estat. Un
exemple que les coses no estaven bé i no es varen fer bé, és el que estem
aprovant avui.
Pren la paraula, el Sr. Riera, dient que la intervenció del Sr. Fuertes vol fer
entendre que solament va haver caos.
Respecte a les torres elèctriques, és l’Estat qui diu quines són les seves
característiques i, per tant, els ajuntaments no podem fer rés.
La Xarxa Rescat va funcionar en tot moment i varen estar comunicats
permanentment amb diferents serveis de la Generalitat i amb altres
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institucions.
El comitè es va reunir i l’Ajuntament de Lloret és el que va tenir més
informació, i això gràcies als tècnics i al llavors alcalde d’aquesta població.
Lloret va reaccionar i Lloret va exigir que cadascú complís les seves
obligacions. I aquest és un mèrit que tothom reconeix a l’anterior alcalde
(excepte vostè, evidentment), però malgrat que no li agradi, aquesta va ser
la realitat.
Tots varen aprendre de la situació i estem continuant treballant per millorar
la protecció civil i per estar preparats per a futures emergències. Creu que
fer politiqueig d’aquests temes no és molt elegant.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que aquells dies varen ser
molt durs per a l’equip de govern i es varen viure amb molta intensitat per
tots els membres d’aquesta corporació.
El comitè d’emergència es va reunir a la sèu de la Policia Local, i aquesta,
així com també Protecció Civil, Voluntaris i altres serveis de l’Ajuntament,
varen fer esforços que ell definiria com sobrehumans, moltes vegades.
Ens preocupa el tema dels incendis, i per això estem treballant en l’InfoCat.
Confia que no torni a passar un fet com el de la nevada, i agraeix la
comprensió de la població i de la molta gent anònima que va col.laborar. No
voldria oblidar els Serveis Socials, que varen treballar molt dur, sobretot
ajudant la gent gran.
Confia que tot això hagi servit per estar millor preparats cara al futur.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
FETS:
1.- Per part
Lloret de
Nevades,
promogut

del Departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de
Mar s’ha redactat el Pla – Manual d’ Actuació per a
dins el Pla d’ Emergències Municipal de Lloret de Mar,
per aquest Ajuntament.

2.- En data 19 de setembre de 2001, el Cap de Protecció Civil emet
informe per a l’aprovació del Pla - Manual d’Actuació per a Nevades,
del Pla d’ Emergència Municipal.
FONAMENTS DE DRET:
I.- S’apliquen a aquest expedient els arts. 52 i 66 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya, i l’art. 37 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant
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Decret 179/1995, de 13 de juny.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
les Àrees de Serveis a la Persona, i Territori, Sostenibilitat i Seguretat
Ciutadana, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla – Manual d’ Actuació per a Nevades,
dins el Pla d’ Emergències Municipal de Lloret de Mar, d’iniciativa
municipal.
Segon.- Sotmetre l' expedient a informació pública pel termini de trenta
dies amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la
província, Diari Oficial de la Generalitat, mitjà de comunicació escrita
diària i Tauler d' Anuncis de la Corporació, durant el qual es pot
examinar i, si s’escau, presentar-hi allegacions.
9. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 1222/2011, PEL QUAL ES
NOMENA ALS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DEL
TERME MUNICIPAL DE LLORET DE MAR.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé i dóna
lectura íntegra de la proposta.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès que per raons d’urgència es dictà Decret d’Alcaldia
02/08/2011 núm. 1222/2011, nomenant als membres de la
de Delimitació dels límits del terme municipal de Lloret
indicant-se en aquest mateix Decret que s’hauria de
expressament pel Ple municipal.

de data
Comissió
de Mar,
ratificar

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:
Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 1222/2011, de data 02/08/2011,
pel qual es va nomenar als membres de la Comissió de Delimitació
dels límits del terme municipal de Lloret de Mar, el qual és del tenor
següent:
“DECRET D’ALCALDIA 1222/2011
REF. EXP.: NOMENAMENT MEMBRES COMISSIO DELIMITACIO TERME
MUNICIPAL.
REF. DECRET: DA- 02/08/2011 -SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA
Per acord Plenari de data 24/03/2005 es va nomenar els membres de la
Comissió de delimitació, essent els mateixos fins a l’actualitat, tal i com es
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va detallar en l’escrit tramès en data 04/11/2008 en relació a les actes de
delimitació amb el terme municipal de Tossa de Mar.
De conformitat a l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel
qual es regula la constitució i la demarcació territorial, assenyala que si
durant la tramitació de l’expedient de delimitació es produeix renovació de
consistori, s’ha de nomenar una nova Comissió per decret d’alcaldia amb
posterior ratificació pel Plenari.
RESOLC:
PRIMER.- Nomenar com a membres de la Comissió que ha de representar
aquest Ajuntament en les operacions de delimitació amb els diferents
municipis afectats, les persones següents:
-

Sr. Romà Codina i Maseras, Alcalde
Sr. Jordi Martínez i Puig, Regidor delegat de l’Àrea de Territori,
Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana
Sr. Ester Olivé i Güell, Regidora delegada de l’Àrea de Serveis
Centrals
Sr. Rafel Josep Garcia i Jiménez, Secretari General
Sra. Maria Josep Rodríguez Parés, Cap de la Secció d’Informació i
Anàlisi del Territori.

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració
Local, als efectes que siguin procedents.
TERCER.- Ratificar aquesta resolució en la primera sessió que celebri el Ple
Municipal.”

10. NOMENAMENT MEMBRES DE LA JUNTA PERICIAL MUNICIPAL
DEL CADASTRE DE LLORET DE MAR.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé i dóna
lectura íntegra de la proposta.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist que l’art. 16 del Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel que es
desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (RDL
1/2004, de 5 de març), estableix que en tots els municipis es
constituirà una Junta Pericial, determinant així mateix la seva
composició.
Vist que el Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 13 de desembre
de 2010, va aprovar la constitució de la Junta Pericial Municipal del
Cadastre de Lloret de Mar.
Vist que, després de les passades Eleccions Municipals, cal renovar
els membres de la Junta Pericial Municipal del Cadastre de Lloret de
Mar.
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Vist, que mitjançant escrit presentat per la Gerència Territorial del
Cadastre de Girona, s’ha designat el Sr. CARLES SERRA i VALL com a
tècnic facultatiu de la Gerència al municipi de Lloret de Mar.
Atès, el que disposen els arts. 16 i 17 del Reial Decret 417/2006, de
7 d’abril, pel que es desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari (RDL 1/2004, de 5 de març).
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.- Nomenar com a membres de la Junta Pericial Municipal del
Cadastre de Lloret de Mar, amb les funcions d’assessorament i
recolzament que s’especifiquen a l’art. 17 del Reial Decret 417/2006,
de 7 d’abril, els següents senyors:
•

President:

•

Vocals:

•

Secretari:

Romà Codina i Maseras, Alcalde-President, o
persona en qui delegui.
Oscar German Vazquez Asenjo, titular del Registre
de la Propietat n. 1 de Lloret de Mar.
Jordi Martínez i Planas, President de l’Agrupació de
Defensa Forestal de Lloret de Mar.
Carles Serra i Vall, en representació de la Gerència
Territorial del Cadastre.
M. Josep Rodríguez i Parés, Cap de la Secció
d’Anàlisi del Territori
Felip Carbonell i Marín, Cap de Protecció Civil.
Carles Gil i Catalan, Tècnic de Jardineria, en
qualitat de tècnic facultatiu.
Rafel J. Garcia i Jimenez, Secretari General de
l’Ajuntament, o persona en qui delegui.

SEGON.- Notificar el present acord a la Gerència Territorial del
Cadastre, així com a tots els integrants de la citada Junta.
11. PROPOSTA DE REPRESENTANTS EN DIFERENTS ORGANISMES I
ENTITATS.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé i dóna
lectura íntegra de la proposta.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès el que disposa l’art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
desembre, ple qual s’aprova el reglament d’organització,
Funcionament i règim Jurídic dels ens locals
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER. Aprovar els següents nomenaments de representants:
CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA:
Sr. Ignasi Riera i Garriga
XARXA DE MUNICIPI D’INDIANS:
Sr. Arseni Frigola i Bosch
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DE LA SELVA:
Sr. Romà Codina i Maseras
Sra. Idoia Saracíbar i Garriga
Sra. Anna Extremera Venzal, com a tècnica
SEGON.- Notificar aquest acord a les entitats abans esmentades.
12. DESIGNACIÓ FESTES LOCALS ANY 2012.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé i dóna
lectura íntegra de la proposta.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist l'escrit tramés pels Serveis Territorials a Girona del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya, pel qual demanen que se'ls
comuniqui les dues festes locals del nostre municipi (que no
poden escaure ni en diumenge ni en cap dels dies de festa
oficials fixats en l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’ abril) per a l'any
2012.
Vist que la Festivitat de Sant Romà, dia 18 de novembre, el proper
any 2012 és diumenge.
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. Fixar les següents Festes Locals:
 Festivitat de Santa Cristina: 24 de juliol (DIMARTS)
 Festivitat de Sant Romà: 18 de novembre (DIUMENGE)
passar-la al dia 19 de novembre (DILLUNS)
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SEGON. Notificar el present acord als Serveis Territorials a Girona
del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
13. RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL PER A
L’ANY 2011.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé i dóna
lectura íntegra de la proposta.
Intervé el Sr. Fuertes dient que aquest acord va contra la lliure concurrència
i és una demostració més de com es fan les coses per recursos humans de
l’Ajuntament.
No té rés en contra de les persones concretes, però no han superat cap
prova i no han demostrat que tenen els coneixements necessaris per a la
plaça que han d’ocupar.
Entenen que no es pot agafar a qualsevol per una plaça determinada, i no
s’hauria d’haver utilitzat aquest sistema, doncs no es té la seguretat que
aquestes persones tinguin el nivell suficient, com per exemple, el de català.
Aquesta manera d’actuar genera desconfiança i la idea generalitzada és que
per entrar a l’Ajuntament es necessiten padrins i no tant pel coneixement
que es tingui.
Si són places d’una mateixa categoria, es generen vacants però s’han
cobert de forma interna i ell creu que s’haurien d’obrir aquestes places a
concurs públic.
El que s’ha fet és transformar un peó en administratiu. S’han obert 4 places
de conserge a les que tothom hauria de pogut optar i ara no es pot, i això
és un engany. Per tant, aquest acord no està justificat i el cobriment
d’aquestes places s’ha de fer públicament.
Contesta la Sra. Olivé dient que explicarà el tema, perquè creu que el Sr.
Fuertes -vol pensar que per desconeixement- no volia dir el que ha dit.
La modificació de plantilla mitjançant la transformació de places s’ha fet,
primer perquè era un procediment més ràpid, però és que els treballadors
també tenen dret al canvi d’adscripció, que és el que s’ha fet.
Va sorgir la necessitat, a l’obrir-se aquest nou equipament, de conserges. I
donat que alguns treballadors havien demanat, per motius personals, canvi
de lloc de treball, s’ha aprofitat l’oportunitat. I evidentment, tots tenen la
capacitat necessària.
El que s’ha fet, a més, és un estalvi, perquè s’ha redistribuït el personal i,
per tant, no s’ha augmentat la plantilla. Solament en un cas (el del peó del
cementiri), s’ha hagut de posar un suplent.
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La legislació actual, és a dir, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic així ho
permet, i per tant s’ha donat resposta a uns drets i a unes necessitats,
tenint en compte que algunes de les sollicituds de canvi de lloc eren per
motius contrastats de salut.
Pren la paraula el Sr. Orogitg dient que els temps canvien i que les plantilles
s’han d’adaptar. Entén que aquest és un cas d’optimització de recursos i de
redistribució de personal, per tant, votarà a favor.
Intervé el Sr. Enric Martínez dient que es tracta de 3 treballadors que
havien superat les seves proves en el seu moment, i que ara estan en llocs
de la mateixa categoria i sou. Per tant, votaran a favor.
De nou pren la paraula el Sr. Fuertes, dient que ja entén que els
treballadors estiguin d’acord, perquè és una millora. Però no es tracta
d’això, sinó que ocuparan places per les que no es varen presentar, i creu
que això és una burla.
Es diu que s’ha fet perquè era urgent cobrir les places. Estem parlant de
conserges d’una gran instal.lació que feia molt temps que ja havia d’estar
oberta.
No té cap inconvenient si fossin de la mateixa categoria, però aquestes
persones no han demostrat que tinguin la capacitat administrativa per fer
de conserges.
Si s’ha de redistribuir personal, que es facin amb les places que quedin per
cobrir. No podem funcionar com una empresa privada. Com ja ha dit,
s’hauria d’haver convocat les vacants i no hi havia cap urgència ni cap
necessitat de fer-ho com s’ha fet.
Contesta de nou la Sra. Olivé dient que Recursos Humans han vetllat
perquè es compleixin tots els requisits i aquestes persones estan
capacitades per fer aquesta feina, fins i tot el català.
A més, s’ha fet amb acord amb els Sindicats i en algun cas per motius de
salut. Es una mesura possible i, per tant, s’ha portat a terme perquè s’ha
considerat que era el més adient.
Entén que el fet de redistribuir personal és una actuació per millorar
l’eficàcia i, per tant, estan satisfets per la tasca que s’ha realitzat en aquest
tema.
Sense més deliberació, i per 15 vots a favor dels regidors de CIU, PSC-PM,
PPC, ICV-EUIA, ERC i NO ADSCRIT, i 5 vots en contra dels regidors presents
del MILLOR, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 29/04/2011 va
aprovar la modificació de plantilla degut a raons d’organització
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administrativa interna i amb caràcter d’urgència degut a la imminent
obertura d’ un nou equipament municipal.
Atès allò que disposen els arts. 22 de la Llei 7/85, de 2 d’abril modificat
per la Llei 11/99, de 21 d’abril; els arts. 126 i següents del RDL
781/86, de 18 d’abril (Text Refós de les disposicions legals vigents en
matèria de Règim Local); arts. 27 i 28 del Decret 214/90, de 30 de
juliol, i la resta de disposicions vigents en la matèria.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER.
Ratificar l‘acord de Junta de Govern Local de data
29/04/2011:
MODIFICACIÓ PLANTILLA
LABORALS
C.- TRANSFORMACIÓ DE PLACES.
1.
2.
3.

Vigilant del dipòsit de vehicles (C2) a Conserge (C2)
Jardiner (C2) a Conserge (C2)
Peó de cementiri (AP) a Conserge (AP)

SEGON. Modificar l’Annex II de la Plantilla Municipal, en la forma
següent:

Jardiner
Conserge
Conserge

G
C2
AP
C2

P
10
18
2

V
0
1
0

S
10LF
17LF+1V
2LF

TERCER. Modificar l’Annex IV de la Plantilla Municipal, en la forma
següent:
SECCIÓ:CASAL DEL JUBILAT
124
125

Conserge – C2
Conserge-AP

FRANCISCO MONTES JURADO
DAVID MARTINEZ HIERRO

14/80
12/70

SECCIÓ:BENESTAR I FAMÍLIA
138

Conserge –C2

MAGDA MONTLLOR NOGUES

14/80

14. RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS i APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 54, 78bis I 85 DE L’ORDENANÇA DE
POLICIA DE LA VIA PÚBLICA.
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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. Orobitg, dient que l’aprovació inicial d’aquest tema es va fer
quan estava a l’oposició, i que és un dels temes en el que ja va quedar clar
que tenia el vot lliure en relació al pacte de govern.
Des del principi, la seva intenció, en aquest tema, ha estat fer possible els
drets dels residents en zones on es poden posar terrasses, amb els
interessos dels titulars de bars i restaurants.
Estan d’acord en treure de la proposta la modificació de l’art. 54 sobre
propaganda en mà, donat que ja es va aprovar en el Ple de 31 d’agost que
no fos possible fer aquest tipus d’activitat.
Estan satisfets perquè s’han acceptat moltes de les seves al.legacions. Així,
la distància que ha de quedar lliure per a pas de vianants passa de 1’50 a
1’80 metres. Així mateix, s’ha suprimit la referència a 31 de març com a
data límit de la sol.licitud de terrasses, quedant que aquestes tindran una
durada anual. Creu que amb això evitem un problema que s’estava produint
fins ara.
També s’ha atès la seva al.legació de reducció d’horari, i el que en algun
carrer no es permetin les terrasses per motius de seguretat i de vialitat.
Hi ha també millores respecte a la redacció originària, com és que s’han
referenciat horaris diferents segons els carrers on estan ubicades les
terrasses.
En definitiva, creu que s’ha complert amb la seva intenció que era que es
regulés aquest tema en el benentès que s’intenti respectar els drets de
tothom. Pensa que això s’ha aconseguit amb la nova redacció.
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que una vegada complimentades les
allegacions que el nostre grup ha presentat a l’article 54 i les millores que
s’han produït després de l’aprovació d’algunes de les allegacions
presentades per grups polítics i particulars, i algunes esmenes que es van
acceptar a l’aprovació inicial, votarem a favor.
Seguidament, intervé el Sr. Bernat felicitant-se perquè s’han acceptat
bastants de les al.legacions presentades, si bé considera que encara hi ha
un greuge comparatiu amb els comerciants, cosa que espera poder
solventar en un punt proper d’aquest Ple.
Espera que es respectin els horaris i l’Ajuntament ha d’estar atent perquè si
no es compleix per algú les condicions, donat que les autoritzacions són
anuals, es pugui negar per una altra temporada.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Fuertes dient que al aprovar-se que els
apartaments turístics tinguin una reserva d’aparcament, el nombre
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d’aquestes serà d’entre 150 a 175 reserves. I això comportarà un problema
de control que entén que haurà de fer-se per part de la Policia Local.
No s’ha dit rés respecte al límit de 15 minuts que proposava el Sr. Orobitg.
Entén que aquestes autoritzacions, per a ells, haurien d’estar condicionades
a si es fan les coses bé, sobretot en el tema de la venda i de consum
d’alcohol a la via pública.
Pel que fa a l’art. 85, hi ha nombroses al.legacions i queixes que van
dirigides a un mateix establiment.
No és que siguin de tot contraris a posar terrasses, però com ja s’ha dit, hi
ha un greu perjudici i un greuge de drets respecte a tercers (comerciants).
Seguint al que ha dit abans, mostra una foto de la Plaça Piferrer on es veu
una terrassa que impedeix l’estacionament de vehicles per la càrrega i
descàrrega. Es per això que els vehicles han d’aparcar al c/ Sant Pere, i això
crea un greu perjudici per a tercers.
Els temps no es respecten i ara es proposa que com el carrer tanca a les 10,
que es descarregui fins a les 10’30 i llavors autoritzar la terrassa. Però al
migdia també s’obra el c/ Sant Pere i els camions no podran circular.
De 6 al.legacions presentades, 3 parlen d’aquest indret i el propietari
d’aquesta terrassa sol.licita que en la part del c/ Sant Pere s’autoritzi 2
metres i no el 0’70. Com ja ha dit, si es posa la terrassa els camions no
passen.
L’Associació de Veïns del Casc Antic, són uns dels que han fet al.legacions
en aquest tema, hi ha un abús en aquest indret.
Considera contradictori que havent la prohibició de consumir alcohol a la via
pública, ara es permeti posar terrasses en alguns carrers que abans no es
podia. Això significarà que posant 2 taules altes en alguns llocs, pot haver
50 persones consumint alcohol al carrer.
Per tot això, el seu vot no pot ser favorable i per això varen proposar que
aquest tema passés a la taula de treball. Per això varen demanar en l’últim
Ple que el tema es deixés per a finals d’any.
Amb temes com aquest, donem la raó a aquells que parlen de “Lloret del
Mal”. No acabarem mai.
Contesta el Sr. Valls, dient que creu que la immensa majoria dels grups han
entès la finalitat de l’Ajuntament en aquest tema, que és millorar la
competitivitat, respectar a tothom i regular, que no prohibir. Pensa que s’ha
aconseguit tenir en compte el parer de gairebé tothom.
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Quant al tema del greuge comparatiu amb altres sectors, això serà objecte
de debat en un altre punt d’aquest Plenari.
Cert que al posar també els apartaments turístics, s’ha augmentat el
nombre de reserves d’aparcaments i s’ha de fer un control exhaustiu.
Com era d’esperar, algú ha dit coses sobre les que no ha presentat
al.legacions i també han demostrat la seva fixació amb la família CrespoOliva. Creu que això ho ha pogut comprovar tothom.
Reitera que els representants del Millor no han fet cap al.legació. Les
al.legacions són, gairebé en tots els casos, de caràcter positiu.
No es pot dir que les terrasses creïn maldecaps. Si ens fixem, els tristos
aldarulls de fa uns mesos es varen produir on no hi ha terrasses. En aquest
sector, solament hi ha la de Blanco y Negro, i no hi ha cap problema perquè
la gent està asseguda.
Si parlem d’exemples, podem veure com el c/ Santa Eulàlia està aparcada
la moto del Sr. Fuertes, i això és habitual.
Per cert, a la Plaça Piferrer hi ha dues terrasses i no solament una.
Intervé, novament, el Sr. Bernat dient que creu que no s’hauria de parlar
en un Plenari ni de persones ni de motos, i el que s’ha de fer és regular i no
prohibir.
Com ja ha dit abans, donat que es tracta d’autoritzacions renovables,
aquesta es farà si les coses es van bé o no.
Insisteix també que ells demanaran que els comerciants puguin tenir
mostres comerciants quan es tracti la moció que han presentat a aquest
Plenari.
Novament, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que està desconcertat, i li
agraeix al Sr. Valls que digui on aparca la seva moto. Diu que tinc fixació
amb una terrassa i no és veritat. En tot cas, recorda que en el Ple d’abril de
2011, quan es va aprovar inicialment aquest tema, el Sr. Orobitg (dóna
lectura a part de l’acta) ja va dir que havia un conflicte d’interessos i va
demanar que un regidor sortís del Ple per aquest tema.
Ell ha explicat el motiu del perquè no està d’acord. Però no entén com el Sr.
Orobitg i el Sr. Garcia han canviat ara el seu vot (dóna lectura a diferents
parts de l’acta del Plenari abans esmentat, amb intervencions tant del Sr.
Orobitg com del Sr. Garcia).
Entén que el que avui es porta a aprovació no és molt diferent i, per tant,
no entén el canvi d’actitud (torna a llegir intervencions del Sr. Orobitg i del
Sr. Valls de les citades actes).
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En definitiva, creuen que tal i com està redactada no es pot aprovar.
Intervé de nou el Sr. Valls dient que el primer que no vol perdre el temps és
ell, però que ell ha patit personalment, i també la seva família, el que es diu
en determinats fulletons de 25.000 exemplars repartits per tot el poble. Per
tant, quan es posin amb ell, ell contestarà. Jo no tinc cap fixació, però em
defensaré sempre que sigui necessari.
El senyor del Millor fa brindis al sol, i jo li trauré la careta.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que el tema de l’ampliació
dels llocs on es pot posar terrassa va ser una demanda de molts locals
degut a les pèrdues que el significava l’entrada en vigor de la nova llei del
tabac.
Això significava pèrdues per als propietaris, però també la disminució de
llocs de treball. Durant l’estiu, va haver alguns que varen muntar les
terrasses sense permís i varen haver d’obligar a desmuntar-les. Es per això
que entén que és un problema que s’ha de solventar com més aviat
possible.
Creu que l’Ajuntament ha d’intentar que els negocis puguin treballar sense
perjudicar, evidentment, a tercers. Lamenta que el Sr. Fuertes s’hagi referit
a una terrassa concreta, perquè a Lloret hi ha més places on hi ha posades
terrasses.
Sense més deliberació, i per 15 vots a favor dels regidors de CIU, PSC-PM,
PPC, ICV-EUIA, ERC i NO ADSCRIT, i 5 vots en contra dels regidors presents
del MILLOR, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Vist que el Ple, en sessió celebrada el dia 04/04/2011, va aprovar
inicialment la modificació parcial de la vigent Ordenança Municipal de
Policia de la Via Pública, i en concret els articles 54, 78.bis i 85.
Vist, que dintre del termini d’exposició pública es varen presentar les
següents al.legacions:
1. Escrit d’al.legacions presentat pel Sr. Francisco Javier
Rodríguez Pacios, en representació de l’Assemblea local de
Lloret de Mar de Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra
Unida i Alternativa, en data 27/05/2011 (NRE 9.486).
2. Escrits d’al.legacions presentats per la Sra. Rosa Mª Monforte
Piñol en dates 10/06/2011 (NRE 10.411) .
3. Escrit d’al.legacions presentat per la Sra. Eva Dillundé Hugas
en data 16/06/2011 (NRE 10.719)
4. Escrit d’al.legacions presentat per la Sra. Cristina Relat
Lloveras en data 18/06/2011 (NRE 10.809).
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5. Escrit d’al.legacions presentat pel Sr. Francesc Oliva Pujol en
data 20/06/2011 (NRE 10.866).
6. Escrit d’al.legacions presentat pel Sr. Jordi Orobitg Solé, en
representació del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya en data 20/06/2011 (NRE 10.867).
7. Escrit d’al.legacions presentat pel Sr. Víctor Gallart Carles, en
representació de l’Associació de Veïns del Casc Antic, en data
20/06/2011 (NRE 10.875).
Fora de termini, s’ha presentat l’escrit d’al.legacions (NRE 10.912)
amb data 21/06/2011, per part de la Sra. Rosa Mª Monforte Piñol.
Vist l’informe emès en data 14/09/2011 per part dels Serveis Jurídics
d’aquest Ajuntament.
Atès, el Decret de data 11/08/2011, pel qual es va suspendre, de
forma cautelar, la realització de l’activitat de publicitat dinàmica
manual (repartiment de propaganda en mà).
Atès que el Ple municipal, en sessió extraordinària celebrada el dia
31/08/2011, va aprovar (punt primer, apartat b, de la part dispositiva
de l’acord), d’incloure en la propera ordenança municipal de la via
pública, que haurà d’estar redactada abans d’acabar aquest any, la
prohibició i tipificació com a infracció de l’activitat de publicitat
dinàmica manual (propaganda en mà) i oral a tot el terme municipal
de Lloret de Mar.
Atès, el que determina l’art. 49 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases de Règim Local, així com l’art. 178 del Decret Legislatiu
2/2003, 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’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER.- Desistir, per les raons exposades a la part expositiva
d’aquest acord, de la modificació de l’art. 54 de l’Ordenança de Via
Pública que es va aprovar inicialment en sessió plenària de data
04/04/2011.
SEGON.- Rebutjar les al.legacions proposades respecte a l’art. 78.bis,
excepte la de la Sra. Monforte, pel que fa al punt 5, en el que s’hauria
d’afegir després de “hotel” el terme “apartaments turístics”.
TERCER.- Acceptar, respecte a l’art. 85, les següents al.legacions:
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-

Substituir en l’art. 85.1 primer paràgraf, i art. 85.2.a) primer i
segon paràgraf, 1’5 metres per 1’8 metres.

-

Afegir al segon paràgraf de l’art. 85.1, després del primer punt, el
següent redactat:
“En aquells casos en que, com a conseqüència de la presentació
de dues sol.licituds de llicència d’instal.lació de terrasses amb
taules i cadires, aquestes confrontin físicament, el cas s’estudiarà
(respectant en tot moment el 1’8 metres d’espai lliure de pas) per
la Comissió de Vialitat que elevarà la seva proposta a l’òrgan
municipal competent.”

-

Afegir a l’art. 85.3, a la relació dels carrers als que no es
permetrà l’ocupació amb taules i cadires, els carrers de Sant
Baldiri i del Lleó.

-

Afegir a l’art. 85.5 els següents 3 apartats:
“Els horaris generals per a la instal.lació i retirada de taules i
cadires de les terrasses permeses serà, com a màxim, de 8 hores
a 3 hores, amb les excepcions dels paràgrafs següents:
Els establiments als que se’ls atorgui autorització per a instal.lar
taules i cadires als carrers De la Vila, Sant Pere, Venècia,
Cervantes, Calafat i Santa Eulàlia, hauran de cessar l’activitat a
l’exterior i tenir les taules i cadires desinstal.lades cada nit, com a
màxim a la 1 de la matinada.
L’horari d’instal.lació de taules i cadires de les terrasses permeses
a la plaça Piferrer, que confronten amb Casa Marlès, per raó de la
càrrega i descàrrega, serà a partir de les 10:30 hores.

-

Suprimir a l’art. 85.bis la referència a la data de 31 de març,
donant nova redacció als punts 2 i 4, que quedaran de la següent
manera:
“2.- Les autoritzacions tindran caràcter temporal i es concediran
per 1 any. La concessió de la llicència no comportarà cap tipus de
dret ni preferència per a exercicis posteriors.”
“4.- La sol.licitud caldrà que es presenti abans de la instal.lació de
la terrassa amb taules i cadires. En el moment de presentar la
sol.licitud d’ocupació, el peticionari haurà d’acompanyar plànol de
situació amb la superfície a ocupar i còpia de la llicència ambiental
de l’activitat principal. La durada de l’autorització per a l’ocupació
de la via pública amb taules i cadires serà d’un any. Cada
sol.licitant haurà d’especificar en la instància de sol.licitud per
quin termini desitja l’autorització, respectant el termini màxim
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esmentat, amb el benentès que si no s’especifica en la sol.licitud
es concedirà llicència per un any.”
-

L’apartat j) de l’article 85.ter, quedarà redactat de la següent
manera:
“Els titulars de l’autorització per a ocupar la via pública amb
taules i cadires seran responsables del comportament dels usuaris
del seu establiment quan aquests produeixin sorolls, cants, crits i
aldarulls de tota mena, sempre i quan no prenguin les mesures
adients per evitar aquests fets o infringeixin la legislació vigent o
la present ordenança. En cas d’incompliment d’aquesta obligació,
els serà d’aplicació el règim sancionador previst a la Llei 11/2009,
de 6 de juliol, reguladora dels espectacles públics i activitats
recreatives, o normativa que la substitueixi”.

Es desestimen la resta d’al.legacions a aquest article.
QUART.- Aprovar definitivament l’actual modificació dels articles
78.bis i 85, en la forma en que queden redactats, després de les
al.legacions estimades.
CINQUÈ.- Publicar el text íntegre de la modificació en el BOP de
Girona i en el Tauler d’anuncis de la Corporació, i posteriorment,
publicar en el DOGC un anunci en el que figuri la data de publicació
en el BOP. La present modificació entrarà en vigor als 15 dies hàbils
després de l’esmentada publicació en el BOP de Girona.
SISÈ.- Notificar aquest acord als signants dels escrits d’al.legacions,
adjuntant còpia de l’informe dels Serveis Jurídics Municipals.
Prèvia autorització de la Presidència i en torn d’explicació de vot, pren la
paraula el Sr. Orobitg dient que ell ha votat en la forma que ho ha fet
perquè estima el seu poble. I perquè, a l’igual que el Sr. Garcia, han
treballat molt i han presentat al.legacions, i no s’han dedicat, com el Sr.
Fuertes, a fer butlletins difamant les persones. I és per això que va
presentar al.legacions i com se li ha fet cas, també ho ha fet seva i ha
canviat el seu vot, com també ho ha fet el Sr. Garcia.
El Sr. Alcalde, en ús de les atribucions que li confereix la legislació vigent en
matèria de Ple i en qualitat de President, i a petició també d’altres grups,
modifica l’ordre del dia, en atenció a part del públic que notòriament ha fet
acte de presència per assistir al debat del punt 17, avançant-lo a aquest
moment de l’ordre del dia.
17. MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE
EL TANCAMENT DELS SERVEIS D’URGÈNCIES DEL CAP DE LLORET DE
MAR.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, el qual dóna lectura íntegra a la moció.
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Continua dient que ja ha demanat hora al Conseller de Salut per fer-li saber
quina és la posició tant meva com del consistori com de la població en
general.
Vol fer una mica de cronologia i així, el dia 22 d’agost, en el Consell
d’Alcaldes del Consell Comarcal de la Selva ja es va dir que es tancarien les
urgències, si bé era referit solament a la Selva Interior. Això va provocar
protestes dels alcaldes afectats, donat que això significa desplaçaments
importants. Però en aquella reunió no es va parlar de la Selva Litoral.
El dia 23 d’agost, el Delegat de Sanitat de Girona va avançar que també es
faria amb la Selva Litoral. Ja en aquell moment ell va dir que no ho entenia i
se li va contestar que era un tema generalista per tota Catalunya.
Evidentment, en aquest tema actuarà per sobre del color polític del qui pren
les decisions i per això agraeix que tots els grups polítics s’hagin posat
d’acord per presentar una moció conjunta.
El tema és important perquè la nostra població té un nombre important
d’habitants, però sobretot de gent gran i de necessitats que el turisme fa
créixer, doncs també ens visiten persones majors (Imserso i altres
institucions similars de països europeus, com Bèlgica i França), i altra mena
d’esdeveniments, com serà el mes d’octubre un Congrés de la ONCE amb
persones cegues.
Té molt clar que la seva obligació com Alcalde, i més amb el recolzament
que sembla que avui tindrà, hem d’insistir en no perdre aquest servei.
Intervé el Sr. Cortés, dient que es referma en la proposta presentada i està
segur que serà recolzada per tot el poble.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Orobitg dient que creu que aquesta
moció recull el parer unànime de tots, i és important que siguem capaços
d’entendre’ns en casos com aquest. Per tant, és important que si bé varem
partir de 3 mocions diferents, posteriorment, negociant, hem pogut trobar
una moció conjunta.
Ja sabem que alguns ajuntaments han pogut revertir la posició inicial de la
Generalitat mitjançant una negociació unilateral.
Entenem que Lloret reuneix els requisits necessaris perquè no es produeixi
el tancament, doncs el mateix portaria com a conseqüència no sols un pitjor
servei, sinó la sobresaturació de les urgències de l’hospital de Blanes.
Per la seva part, ERC ha fet una proposta de resolució al Parlament, en
relació a aquest tema i en l’àmbit de tot Catalunya.
Entenem que no ens podem permetre que es doni un pas enrere en el tema
dels serveis sanitaris.
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Pren la paraula el Sr. Garcia dient que el Sr. Alcalde, en el passat Ple va
manifestar que té fil directe amb la Generalitat, pel fet de pertànyer al
mateix grup polític. Doncs bé, esperem que aprofiti l’avinentesa per exigir
l’acceptació d’aquesta moció.
Nosaltres continuarem donant suport als treballadors i treballadores de la
sanitat pública, associacions de veïns i a totes les persones afectades, és a
dir, a tota la població de Lloret de Mar, com ho hem estat fent des del
principi de l’anunci de les retallades sanitàries per part de la Generalitat.
Unes retallades que no estan justificades, perquè tot és qüestió de voluntat
política.
NO es retallen els sous del polítics que la gestionen. Hi ha molts càrrecs de
l’administració sanitària totalment prescindibles, cal aprimar l’administració,
però no els retallen.
I si aquestes retallades sanitàries es fan en el context de la crisi financera,
per què eliminen impostos a les famílies més riques de Catalunya? Com, per
exemple, l’impost de successions. L’eliminació d’aquest impost ha suposat
que la Generalitat no hagi ingressat 267 MEUR. Amb aquests diners,
imaginen quants metges i infermeres es podrien pagar?
Amb voluntat política, es faria pagar més als que més tenen, però no, amb
CIU al govern, la crisi la pagarem els de sempre.
Entenem que no solament hem de demanar, sinó exigir que s’accepti el
contingut d’aquesta moció.
En la moció que ells havien presentat, es parlava del tema de les
concentracions i mobilitzacions, i han acceptat treure-ho per aconseguir la
unanimitat, però no estan d’acord amb això.
No sap perquè ho veien com un problema, doncs Breda (amb el seu alcalde
de CIU al davant) s’han manifestat a Girona. Li estranya, doncs, aquesta
postura i vol dir que en cas que fos necessari concentracions o
manifestacions, ells els donarien suport.
Seguidament, intervé el Sr. Enric Martínez, agraint als altres grups que
s’hagin volgut afegir a la moció per ells presentada. Cal tenir en compte que
l’Hospital de Blanes dóna servei a 3 poblacions, que entre les 3 sumen un
nombre de població molt important (de ciutat). Per això, entenem que hem
d’aconseguir que ens facin cas.
A continuació, pren la paraula el Sr. Bernat dient que agraeix que s’hagi
pogut consensuar, que gairebé tots hem hagut de rectificar alguna cosa,
doncs en principi l’equip de govern no exigia tot l’any. No es pot negociar
amb la salut dels ciutadans i hem de defensar els drets. A l’igual que el Sr.
Garcia, creu que si no ens fan cas ells recolzarien mobilitzacions.
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Intervé, tot seguit, el Sr. Portela dient que el grup del MILLOR vol deixar
clara la seva voluntat de rebuig total a la mesura presa per part del
Departament Territorial de Salut, consistent en deixar sense servei
d’urgències mèdiques al CAP de Lloret de Mar. Creiem que és totalment
inadmissible ja que a banda de ser la tercera població en importància i
volum de la província de Girona, a l’estiu passem a ser el major nucli de
població de Girona, amb diferència, això sense esmentar la gran afluència
de públic d’IMSERSO que omple els nostres establiments hotelers a l’hivern.
Amb la centralització dels servis mèdics d’urgències a l’Hospital Comarcal de
Blanes, no pot comportar res més que una prolongació del temps de espera,
que es situa ja a les 4 hores de mitjana i un consegüent gran detriment de
la qualitat del servei, cosa que revertiria al ciutadà.
Des del Govern s’ha dit que reforçarien la plantilla nocturna del servei
d’Urgències de l’Hospital Comarcal. Nosaltres creiem que és un contrasentit,
ja que destinarien fons derivats de l’estalvi del tancament nocturn del CAP a
l’augment de plantilla de l’esmentat hospital. Creiem que és un total
contrasentit, ja que seria molt més sostenible deixar obert el servei
d’urgències de Lloret, ja que a banda de no reduir la qualitat de servei, no
incorreríem en una gran errada com deixar sense servei de transport públic
entre les dues poblacions, fent que s’hagi de recórrer al servei
d’ambulàncies i sobrecarregar encara més aquest recurs, augmentant
absurdament la factura d’aquest servei, ja que facturen per servei efectuat.
El tema de les ambulàncies va lligat al de la nostra sanitat, ja que si bé han
de substituir al transport públic, degut a la retallada que també han sofert,
es veuria augmentat el temps de resposta per a veritables urgències.
Les retallades que han sofert es resumeixen en:
1.
•
•
•
•

Hivern:
Tossa: 1 ambulància de 24 h
Lloret: 1 ambulància de 24 h
Blanes: 1 ambulància de 24 h i 1 de 12 h diürna
Hospital de Blanes: 1 ambulància medicalitzada de 24 h

2.
•
•

Reforç estiu: 21/06 al 22/09
Lloret: 1 ambulància de 24 h
Blanes: 1 ambulància de 12 h

Per tot l’esmentat anteriorment, exigim al Departament Territorial de Salut
de Girona, la garantia de mantenir el Servei d’Atenció Continuada del CAP
de Lloret les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.
Cal a dir que em complau dir que aquestes demandes les compartim en
unanimitat amb la resta de grups que conformem aquest Consistori.
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Contesta el Sr. Alcalde dient que la seva feina és demanar davant la
Generalitat, que es tingui en compte el que es demana i exigeix en la moció
unànime de tots els grups municipals.
Creu que s’hauria de fer així, però no se’ls cauran els anells si hem de fer
alguna manifestació. Si és necessari, ell hi serà, ja ho ha fet en altres
ocasions, però pensa que el que ara pertoca és presentar la memòria que
justifiqui que els serveis d’urgències a la nostra població es mantingui obert
les 24 hores els 365 dies de l’any, i esperar que ens facin cas.
El seu compromís és fer tot el que estigui a les seves mans i a tenir
informat als altres grups i a la ciutadania.
Torna a intervenir el Sr. Garcia dient que no cal obrir avui un debat polític
sobre les retallades, sinó anar al gra, abreviar, i aprovar conjuntament
aquesta moció.
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Fuertes dient que ells havien fet una
moció inicialment amb altres 2 grups, i en elles es parlava de
mobilitzacions, i fer-les juntament amb altres poblacions. Però, per
aconseguir la unanimitat, han signat la que s’ha proposat aprovar avui.
Es una vergonya que es tanqui un servei en el que hi ha 3 persones que
suposa té un cost entre 100 i 120.000 euros a l’any, i això quan es
subvenciona, per exemple, a l’empresa Spanair amb 51 milions d’euros.
Si es porta a terme aquest tancament, causarà greus perjudicis i
comportarà l’automedicació d’algunes persones, a part del tema de
desplaçament fins a Blanes. Estan satisfets que s’hagi pogut consensuar i
agraeix que l’equip de govern s’hagi desmarcat de la proposta de la
Generalitat.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Donat que hem estat informats, en el sentit de l’ intenció per part
dels serveis territorials de salut, del tancament de l’únic Cap que
dona serveis d’urgència al torn de nit a Lloret de Mar.
“...Informem
que
properament
reordenarem
l’atenció
continuada de l’ABS Lloret de Mar. En aquest sentit, el CAP
Lloret de Mar-Centre romandrà obert cada dia fins a les 21 h.,
inclosos els festius de tot l’any. A partir de les 21 h. i fins les 8
h. de l’endemà, els usuaris que requereixin assistència
sanitària hauran de trucar al telèfon d’urgències 112, que
mobilitzarà el recurs més adient a les necessitats assistencials
del pacient: atenció telefònica, atenció mèdica domiciliària,
activació d’ambulància bàsica o medicalitzada per traslladar-lo
al centre sanitari més adequat a la seva patologia, o bé podran
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acudir directament al punt d’atenció continuada (PAC) de
l’Hospital Comarcal de Blanes.”
Donat que som una població de mes de 40.000 habitants en
temporada baixa i amb l’excepcionalitat turística que ens caracteritza,
que segons manifesta el departament territorial de salut en el sentit
de que disposarem d’una unitat medicalitzada del Sistema d’
Emergències Mediques (SEM), que donarà cobertura a les mancances
produïdes per el tancament del CAP en horari de 21h. a 08h. Trobem
del tot insuficient dit servei, donat que aquesta unitat estarà en
servei per donar cobertura a les tres poblacions de la Selva litoral a
mes del collapse que això suposarà per el servei d’urgències de
l’Hospital Comarcal de La Selva amb l’inconvenient per els ciutadans
que tindran que desplaçar-se fins a l’ Hospital Comarcal de La Selva
a Blanes.
Amb el ferm convenciment de que AMB LA SALUD NO ES POT JUGAR.
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. Exigir que el servei d’atenció continuada al Cap de Lloret de
Mar continuï garantint les necessitats reals dels ciutadans de Lloret
de Mar.
Segon. Exigir al Departament de Salut de la Generalitat, que
mantingui el servei d’urgències al Centre d’Atenció Continuada, les
24h. els 365 dies de l’any.
Tercer. Encarregar als Serveis Municipals corresponents la elaboració
d’una memòria que justifiqui la mesura exigida en el punt anterior, i
trametre-la al Departament de Salut de la Generalitat.
Essent les 21:08 hores, el Sr. Alcalde suspèn la sessió per fer un petit
recés.
Essent les 21:22 hores, es reinicia la sessió, havent-se incorporat a la
mateixa el regidor Sr. Díez.
15. PROPOSTA D’ACORD DE RETIMENT DEL COMPTE GENERAL DE
L’EXERCICI 2010 QUE INTEGRA EL PRESSUPOST DE LA PROPIA
CORPORACIÓ, ORGANISME AUTÒNOM “SERVEIS MUNICIPALS DE
COMUNICACIÓ DE LLORET” I DE LA SOCIETAT ANÒNIMA
MUNICIPAL LLORET FUTUR, SA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola, el qual
dóna lectura a la proposta.
Intervé el Sr. Orobitg dient que el dictamen de la Comissió Informativa ja
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es va aprovar i, per tant, no té rés a dir.
Pren la paraula el Sr. Fuertes dient que es tracta del compte de l’exercici
anterior, en el que ells no estaven en l’Ajuntament i, per tant, no poden
aprovar el seu contingut. Les raons serien molt llargues d’explicar i, per
tant, no ho faran avui.
Sense més deliberació, i per 15 vots a favor dels regidors de CIU, PSC-PM,
PPC, ICV-EUIA, ERC i NO ADSCRIT, i 6 abstencions dels regidors del
MILLOR, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Aquesta Alcaldia – Presidència en relació a l’expedient que és tramita
relatiu al Compte General corresponent a l’exercici de 2010, es
sotmet a la consideració de la Comissió informativa de les Àrees
d’Economia i Empresa, i de Serveis Centrals, actuant com a Comissió
Especial de comptes, la següent proposta:
Atès que el Compte General ha estat informat per la Comissió
Especial de Comptes en sessió celebrada el dia 26 de maig
d’enguany i que s’han complimentat els requisits d’informació pública
mitjançant el corresponent Edicte publicat en el Butlletí Oficial de la
Província núm.115 de data 16/06/2011.
Atès el certificat lliurat pel Secretari d’aquest Ajuntament en el sentit
de que, en el termini d’informació pública no s’han presentat
reclamacions contra l’expedient de referència.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici de 2010, que
inclou el de la pròpia Corporació i de l’Organisme Autònom Serveis
de Comunicació de Lloret, així com el de la Societat Anònima
Municipal Lloret Futur, S.A. els quals quedaran sotmesos a la
fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
donant compliment amb el que disposa l’article 212 del R.D.L. 2/2004
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals de 5 de març
16. PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 2/11 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola el qual
dóna lectura a la proposta.
Intervé el Sr. Cortés, dient que en les partides de despesa corrent les
quantitats no superen l’1% i en la resta de moviments de crèdit d’inversió,
no passen de l’1’40% del total. Per tant, creu que és una proposta
acceptable.
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Pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que vol destacar que hi ha una partida
de 9.028 € que es dedicarà a fer reformes de la il.luminació del Mercat
Diari, donat que és una demanda de l’Associació de Concessionaris del citat
Mercat. Amb aquesta actuació s’inicia un seguit d’actuacions que tenen per
objectiu la seva millora per aconseguir la dinamització del Mercat Municipal.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia, tot dient que el seu grup no va aprovar
els pressupostos i tampoc aprovaran aquesta modificació de crèdit. Volem
manifestar la nostra disconformitat per enèsima vegada pels sobrecostos i
retards de les obres de la Casa de la Cultura i el Teatre.
Precisament en aquesta modificació de crèdit que ens presenten,
transvasen 411.874 € al Teatre. Volem recordar que aquesta obra va tenir
un preu de sortida de 5.453.439 € i el preu final s’ha enfilat a 7.164.812 €.
Quant a l’obra de la Casa de la Cultura, més del mateix:
sortida de 8.560.087 € arriba al preu final de 11.411.420
retard de finalització d’obra de més de tres anys, durant
continuar pagant lloguers, tot plegat ens demostra
d’aquestes obres per part de l’equip de govern.

amb un preu de
€. I si afegim el
els quals varem
la mala gestió

Que han rebut queixes dels usuaris del Casal de la Gent Gran, tant pel tema
de la sonoritat com pel fet que les instal.lacions estiguin distribuïdes en dos
pisos, el qual significa pujar escales.
Si s’haguessin consultat als usuaris, hagués quedat clar que aquestes
instal.lacions són millor a peu pla. És un bon lloc, però té mancances que
s’haurien d’haver evitat i una vegada fetes, s’haurien de solucionar.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Bernat dient que hi ha algunes de les
partides d’aquesta modificació que li sorprenen. Així, hi ha més de 20.000 €
per a remodelació d’edificis municipals, dels quals 6.000 € corresponen a
una làmpada. És la làmpada que està a l’entrada de l’Ajuntament, a la que
s’ha de sumar altres despeses relacionades amb aquestes, per l’import
abans esmentat.
També hi ha un major cost de la creació del carril-bici, que com ja ha dit en
altres ocasions, a sobre està mal dissenyat perquè fa pendent. També
considera excessius els 42.000 € anuals que costa el manteniment del
pàrquing de la Plaça de Braus.
Quan fem infraestructures, hem de tenir en compte després el seu
manteniment, i això val tant per l’esmentat pàrquing com per al teatre com
per al sociocultural, ja que els costos de manteniment són elevats i s’han de
pagar cada any.
Finalment es refereix a què s’ha de rectificar el tema dels punts de llum del
teatre perquè no es pot funcionar tal i com estan posats en l’actualitat.
Tot seguit, intervé el Sr. Fuertes dient que comparteix molts dels arguments
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que s‘han comentat, i que hi ha certes partides que clamen al cel.
No parlarà avui del carril bici o del manteniment de la Plaça de Braus,
perquè seria molt llarg i potser ho farà en algun dels seus butlletins. Però
en aquest Ajuntament passen coses com la partida de 20.411 € per a
millores d’edificis municipals, que considera és un “despilfarro” de forma
vergonyosa.
Fa un símil, com el conserge d’una comunicat de veïns, que pacta fer una
petita obra amb uns amics. Això és normal en una comunitat de veïns, però
no sap si això està passant també en aquest Ajuntament.
El Sr. Riera, pocs dies abans de les eleccions, va comprar una làmpada per
a l’entrada de l’Ajuntament i va col.locar determinades llums petites
empotrades de plàstic (en nombre de 9) així com uns rètols. El cost total ja
l’ha dit, d’ell 6.120 és de la làmpada i 555 + IVA per cada llum empotrada,
després s’han d’afegir les bombetes més els quadres i les taxes.
Tot això sense cap informe i no estan signades les factures. Però això no és
tot, ja que ell ha entrat a Internet i la làmpada té un cost de 4.500 € i els
focus de 398 cadascun. Un conjunt de bombetes els ha costat 1.300 €. Però
el preu en Internet és de 34 € i, per tant, el seu cost no superaria els 300.
com es veu, les diferències de preu són importants.
Qui ha revisat aquestes factures, Sr. Riera?. Com a cost de disseny (més
plànols, treball i seguiment) hi ha 1.577 € i els sis rètols tenen un cost de
2.000 €.
Després, l’Ajuntament fa pagar 3 euros als participants de la marxa de les
platges que organitza el mateix, en la qual va haver uns 2000 inscrits.
També podríem parlar d’altres temes, però creu que és molt important el
tema que ha comentat de la il.luminació de l’Ajuntament, perquè creu que
tampoc es va utilitzar la forma correcta per a la contractació, perquè no es
va fer procediment negociat.
Contesta el Sr. Frigola que els números del cost del teatre ja els dirà el Sr.
Garcia de forma exacta.
Ells també estan preocupats per la sonoritat de l’edifici sociocultural i
intentaran millorar-lo. Quant al tema dels dos pisos del Casal de la Gent
Gran, no és possible tenir-ho tot en planta baixa, i a més de les escales hi
ha ascensors.
Realment, el preu de les lluminàries és molt car i la làmpada antiga que hi
havia a l’Ajuntament tenia un consum molt elevat. La que s’ha posat és de
menys consum i, en tot cas, el Sr. Riera ja explicarà aquest tema.
Els costos de manteniment de la Plaça de Braus són els que aprova la
comunitat, i hem de tenir en compte que es tracta d’un pàrquing que no
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varem haver de construir nosaltres.
Quant a les llums del teatre, és una de les millores que es tenen pendents i
que, per tant, s’arranjaran. Pel que fa al cobrament de la marxa de les
platges, hem de dir que no ho organitza l’Ajuntament, sinó el Xino-Xano i
l’Ajuntament hi col.labora. Però creu que tots hem de conscienciar-nos que
les coses tenen un cost i si no es paga rés hi ha gent que s’apunta i després
no ve.
Entén que la modificació que es proposa és realment insignificant respecte
al total del pressupost, un 0’25%, i era necessari fer-la, tenint en compte
que la participació en tributs de l’estat ha estat quelcom superior.
Intervé, novament, el Sr. Orobitg dient que ell està aquí perquè té un
compromís per Lloret i espera que sobre el tema de l’entrada de
l’Ajuntament, el Sr. Riera expliqui com va anar el tema.
Ja en l’anterior legislatura va dir que s’hauria de tenir màxima cura amb les
despeses i aquesta amb més raó. Per tant, tots hem de fer esforços per
reduir costos i hem de responsabilitzar a la gent que s’ha d’actuar amb
serietat i veure bé si les necessitats són reals o merament hipotètiques.
Ens poden agradar o no les partides de la modificació, però les coses són
com són i no poden deixar-les sense aprovar, per responsabilitat.
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que tant la Casa de la Cultura com el
teatre han representat uns costos molt més elevats dels previstos.
Ja sap que els majors no són impedits, però creu que hagués estat millor
que tot el Casal de la Gent Gran estigués en planta baixa i tota ella diàfana.
Volem o no, les escales són una barrera arquitectònica, i si bé hi ha
ascensors, hi ha alguns que tenen fòbies. També hem de tenir en compte
que si hagués alguna emergència aquesta distribució dificultaria l’evacuació.
Insisteix que hi ha molt soroll i que aquest és un problema que s’ha de
solucionar perquè afecta els diferents usuaris dels serveis allí ubicats.
Intervé el Sr. Enric Martínez dient que s’ha de fer front al pagament de les
despeses que s’han fet. En tot cas, no representen cap increment, sinó una
petita desviació que es compensa amb altres partides. En conseqüència,
votaran a favor.
Novament, pren la paraula el Sr. Bernat dient que ja sabem que les
lluminàries són bastant cares, no ho dubte. Però entén que no és una
despesa adequada en aquests moments.
Pel que fa als punts de llum del teatre, als que s’han referit abans, no dubte
que s’arreglarà, però a part que és imprescindible, entén que amb el cost
que ha tingut el teatre hauria d’haver quedat perfecte.
Això no hagués passat si s’hagués comptat amb la opinió de la gent del

50

teatre de Lloret. El mateix vol dir del tema dels vidres del teatre, que estan
tant alts que no es podran netejar. Potser no ha estat una idea gaire
pràctica. Creu que en les infraestructures no sols hi ha problemes de
sonoritat sinó d’estètica i de funcionalitat.
Intervé, de nou, el Sr. Fuertes dient que les grans infraestructures tenen
després uns costos de manteniment molt alts i que es repeteixen cada any.
Ja ha parlat en altres moments i ho tornarà a fer d’aquestes
infraestructures.
Ja pot estar d’acord en què les entitats cobreixin el seu cost, però aquesta
marxa, si bé l’organitza el Xino-Xano, la té programada l’Ajuntament. Creu
que l’Ajuntament s’hauria de gastar els diners abans en marxes populars
que no en làmpades.
Té documentació que pot deixar a qualsevol, perquè vegin el
malbaratament que s’ha fet amb el tema de la il.luminació de l’entrada de
l’Ajuntament. No s’ha de comprar làmpades de disseny i hi ha despeses no
justificades sense cap informe i amb preus inflats. A més, el subministra
una persona que anava a les llistes de CIU.
En tot cas, s’hauria d’haver demanat pressupost a altres empreses, però
això ja és una pràctica habitual. Ho va fer a tota pressa i entén que és un
“despilfarro” que no es pot admetre, o al menys ell no.
Potser portarà davant les administracions la legalitat d’aquesta actuació
perquè s’assembla molt a un cas de València, ja que, com ja ha dit, el preu
que es paga està per sobre del real.
Finalitza dient que quina sorpresa que el Sr. Enric Martínez voti a favor.
Pren la paraula el Sr. Riera dient que no és la seva intenció intentar
convèncer el Sr. Fuertes, i aquest ha manejat els números com ha volgut.
La modificació del crèdit és inferior a l’1% del pressupost. Per tant, és
minsa i plenament justificada. No s’ha dit, per exemple, que es compensa
amb la modificació de crèdit, això també s’ha de dir, però sembla que no
interessa.
Es veritat que el teatre ha costat més del previst, però perquè s’han fet
millores, les quals s’han consensuat amb la gent de Lloret, amb qui han
estat en contacte i s’han fet visites conjuntes.
Pel que fa a la sonoritat de la Llar de Jubilats, és cert que no és la més
adient però es pot arreglar i creu –això també s’ha de dir- que el
fonamental és que tenim l’edifici i, per tant, unes millors biblioteques i casal
de la gent gran.
El Sr. Fuertes fa comparacions que no tenen cap relació. La marxa de les
platges no és cap encàrrec de l’Ajuntament, sinó que fa 30 anys que
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l’organitza el Xino-Xano i l’Ajuntament simplement hi col.labora. Potser s’ha
confós amb el projecte Lloret Natura.
Pel que fa al tema d’acondicionament de l’entrada de l’Ajuntament, en la
seva condició de regidor d’organització les dues últimes legislatures, va anar
remodelant la planta baixa. Estem parlant de la Casa Consistorial de
l’Ajuntament de Lloret de Mar, és a dir, un lloc emblemàtic, i per tant entén
que ha de tenir un bon aspecte.
Recorda com era abans i com s’ha anat remodelant poc a poc. I al final,
s’ha posat una làmpada (reconeix que de disseny i cara), uns focus i
cartells, i creu que l’entrada ha quedat molt més digna.
En aquest tema va cometre un error, i és que pensava que hi havia
consignació pressupostària i no n’hi havia. Les factures no estan signades
perquè, en no haver consignació, no es poden pagar.
Volem que treballin industrials de Lloret i després critiquem si pertanyen a
algun partit, però també n’hi ha d’altres partits que treballen per
l’Ajuntament, i entén que això no hauria de ser objecte de crítica.
Ara, si s’aprova avui, hi haurà consignació i una vegada fetes les
indagacions necessàries, es pagarà solament el que pertoqui. El Sr. Fuertes
utilitza el tot s’hi val per embrutir als altres.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que és evident que es
controlaran tots els pagaments, però el treball dels altres s’ha de pagar.
Tenen raó respecte al tema de la sonoritat de l’edifici sociocultural, degut al
sostre i a les parets de formigó, i s’estan intentant, juntament amb
l’arquitecta, buscar solucions.
Les infraestructures que s’han fet estan pensades en la gent de Lloret per al
seu futur. En l’edifici sociocultural, hi ha instal.lats diferents serveis, i
obligatòriament s’han de repartir en alçada.
Podem discutir de moltes coses, però estem orgullosos, perquè a la
biblioteca hi ha més de 1.100 visites diàries, i això és un guany per als
ciutadans de Lloret.
Pel que fa al teatre, varen tenir els problemes de la subrogació, i sort,
perquè sinó hauria estat un cost superior. El tema dels llums, com ja ha dit
el Sr. Frigola, s’arreglarà aviat.
Respecte al tema de la marxa, el Xino-Xano volia unes samarretes de més
qualitat, i és per això que es va decidir cobrar una quantitat, perquè també
les coses s’han de posar en valor.
Creiem que hem d’estat tots orgullosos que Lloret tingui dues importants
infraestructures, com són el teatre i el sociocultural, i el que hem de fer és
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gaudir-ne tots de les mateixes.
Sense més deliberació, i per 12 vots a favor dels regidors de CIU, PPC, ICVEUIA, ERC i NO ADSCRIT, 3 abstencions dels regidors de PSC-PM, i 6 vots
en contra dels regidors del MILLOR, el Ple de l’Ajuntament adopta el
següent acord:
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
Atès que es necessari atendre determinades despeses que no
poden demorar-se i s’ha procedit a suplementar aquelles partides
insuficientment dotades així com crear-ne de noves amb crèdits
extraordinaris, d’acord amb les següents prescripcions:
A) Aprovar les següents modificacions pressupostàries
I) Transferències positives (despesa corrent)
codi
detall
1320 15100 Policia Local.- Gratificacions funcionaris
1320 15101 Policia Local.- Gratificacions laborals
1331 22400 Aparcament Pl.Pere Torrent.- Assegurances
1690 15101 Serveis Públics.- Gratificacions laborals
1710 15101 Parcs i jardins.- Gratificacions laborals
1790 15101 Platges.- Gratificacions laborals
1790 22699 Platges.- Cànon Mopu concessions
3320 22400 Biblioteca mpal.- Assegurances
9260 21600 Serv. Informàtica.- Cons i mant. equips
Total
II) Crèdit Extraordinari (despesa corrent)
codi
detall
1332 22701 Aparc.Costa Carbonell.- Contracte vigilància
1334 22701 Aparc. Pl.Braus.- Cte.control i vigilància
3351 22400 Teatre.- Assegurances
3426 21200 Pavelló Pompeu Fabra.- Cons., mant. i rep.
3426 22100 Pavelló Pompeu Fabra.- Subm.llum
3426 22101 Pavelló Pompeu Fabra.- Subm. aigua
3426 22102 Pavelló Pompeu Fabra.- Subm. Gas
3426 22200 Pavelló Pompeu Fabra.- Telèfon i altres
3426 22400 Pavelló Pompeu Fabra.- Assegurances
3426 22700 Pavelló Pompeu Fabra.- Contracte neteja
3426 22701 Pavelló Pompeu Fabra.- Contrac. de serveis
9203 21200 Edifici Plaça de Braus.- Cons.i mant.
Total
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Increment
46.000,00
27.000,00
5.000,00
19.000,00
14.000,00
7.000,00
19.000,00
6.000,00
18.000,00
161.000,00

Increment
22.584,78
50.867,64
13.725,96
3.100,00
4.522,11
100,00
1.400,00
400,00
916,67
11.690,49
6.675,20
21.418,27
137.401,12

III) Suplement de crèdit (inversió)
codi
detall
1550 61903 Vies Publ.- Creació carril bici i reord.trànsit
3351 62200 Teatre.- Construcció nou teatre
9200 63200 Serv.Grals.- Ref.i millores edificis mpals
9260 62601 Serv.Inform.- Adq.Harware i software
Total
IV) Crèdit Extraordinari (inversió)
codi
detall
4331 63200 Mercat diari.- Reformes illuminació

Increment
42.136,37
411.874,33
20.411,25
10.854,03
485.275,98

Increment
9.028,14
Total

Total expedient de modificació de crèdit........................

9.028,14
792.705,24

B) Els recursos econòmics a utilitzar per a fer front a l’expedient de
referència se instrumentarà d’acord amb el que disposa article
177.4 R.D. 2/2004 de 5 de març.
I) Transferències negatives (despesa corrent)
codi
detall
1320 12000 Policia Local.- Retribucions Bàsiques
1320 12100 Policia Local.- Retribucions Complementàries
1690 13000 Serveis Públics.- Personal Laboral
3320 22700 Biblioteca mpal.- Contracte neteja

Minorament
30.000,00
50.000,00
33.000,00
48.000,00

Total

161.000,00

II) Majors i/o nous ingressos (corrent)
codi
detall
42000 Participació en tributs de l’Estat

Increment
137.401,12
Total

III) Baixes de Crèdits (inversions)
codi
detall
1550 61923 Vies Públiq.- Remod.C/Rafael Casanoves
1610 62701 Servei d’aigües.- Acond.ctra. GI-600
3340 63200 Cultura.- Constr. complex cultural i d’oci
Total

137.401,12

Minorament
67.092,62
15.337,17
411.874,33
494.304,12

C) Donant compliment al que disposa l’article 169 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la
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Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada inicialment, la
modificació de crèdit s’exposarà al públic per un termini de 15 dies,
previ anunci en el B.O.P. i al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, dins el
qual s’atendran les reclamacions formulades. En cas de no presentarse cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat l’expedient i es
procedirà a la seva publicació, resumit per capítols, en el B.O.P. i en
el tauler d’anuncis de la Corporació
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Fuertes en torn
d’explicació de vot dient que el passat dijous a la ràdio el Sr. Joancomartí va
dir que l’organitzador de la marxa de les platges era l’Ajuntament.
Ells passaran aquest expedient i còpia de tot això a la Fiscalia per si és
constitutiu de delicte. El Sr. Riera sols ha mentit.
18. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU i ERC,
PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE LLORET MOSTRI EL SEU SUPORT A
L’ESCOLA CATALANA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Orobitg dient
que s’han afegit a la presentació de la moció, a part dels signants, els grups
municipals del MILLOR, PSC-PM, ICV-EUIA i el regidor NO ADSCRIT Sr.
Cortès.
Seguidament, dóna lectura íntegra a la moció.
Intervé el Sr. Cortés dient que l’escola en català ara i sempre. Per conduir el
present a un millor futur, cal recordar i guiar-se en la història del passat.
El català és una de les llengües que formen la diversitat i la riquesa
lingüística del mon (6.000 llengües en total).
Forma part de les llengües romàniques formades a partir de l’evolució del
llatí vulgar. Història més que mil.lenària des dels segles VIII-IX, on els
fragments de les Homilies d’Organyà, on està documentat, ja no era llatí,
sinó una llengua parlada pel poble.
En tots aquests segles d’història, el català ha viscut moments d’expansió
(segles XIII-XIV) amb els monarques de la Corona Catalano-Aragonesa;
una davallada (segles XVII i XVIII); una sèrie de factors polítics i socials,
com la present castellanització de la península des del 1412, que després
dels Reis Catòlics s’aguditza amb l’absolutisme i centralisme de la
monarquia Borbònica en el segle XVIII.
El castellà s’imposa primerament a les reials audiències i més endavant se’n
prohibí l’ús a la resta d’instàncies judicials i a les escoles (1768).
Es la força del poble català que malgrat aquesta situació desfavorable, la
llengua catalana continua essent la llengua habitual en usos col.loquials i
familiars.
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Hi ha també una renaixença al segle XIX, on es supera l’etapa
d’arraconament gràcies a una creixent conscienciació nacional i lingüística,
destacada entre altres noms els de Jacint Verdaguer i Àngel Guimerà.
El catalanisme polític arriba al poder a Catalunya, amb la qual cosa es
recuperen molts signes d’identitat i la llengua catalana segueix un procés de
creixent normalització.
El 1906 es celebra el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana i
podem destacar tant a Pompeu Fabra com a l’Institut d’Estudis Catalans,
fundat per Prat de la Riba el 1907.
Des de l’àmbit municipal, hem d’escoltar i defensar el que el poble diu i
demana, i això és la llengua en català.
La llengua catalana és patrimoni i dret universal de tota la ciutadania, és un
valor d’identitat i pertinença de la seva gent.
La política lingüística a Catalunya ha demostrat el màxim consens social i ha
de garantir a les futures generacions el ple domini lingüístic del català com
a llengua nacional pròpia, i també el castellà, en tant que és la llengua
oficial de l’Estat.
És a l’escola en els 7 primers anys, els infants consoliden l’aprenentatge
oral de la llengua i aprenen a llegir i escriure.
Des de Lloret podem il.lustrar un bon exemple d’immersió lingüística, on
nens i joves d’una centena de nacionalitats estudien i parlen en català, i
gràcies al català els nostres fills es poden entendre amb joves nouvinguts,
per exemple de Rússia, Polònia, Africà, Àsia, etc., i en poc més d’un curs
escolar, per tant gràcies als mestres i professors de Lloret poden donar-se
classes conjuntament amb tota normalitat. I, a més, puguin sortir a gaudir
de l’oci infants de tot arreu tots junts.
Per tot això, no hem de deixar que es perdi la tasca feta els darrers 30 anys
del model d’immersió lingüística a Catalunya, reconegut tant a nivell de
govern de l’estat espanyol, com a nivell internacional. I si hi ha un xoc entre
la llei i la legitimitat democràtica, sabrem estar al costat del poble i dels
mestres.
Cal estar alerta, doncs, i només fer un esment -en honor als ciutadans de
Polònia- que ens van venir a cantar a Lloret el Cant de la Senyera.
Que no ens deixem arraconar el català, que vinguin i que n’aprenguin.
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que el seu grup està d’acord amb el
contingut d’aquesta moció, i entenem que, després de tants anys d’escola
catalana, els resultats d’aquest model han facilitat la cohesió i han propiciat
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la normalitat de la ciutadania de Catalunya. Aquests fets han estat avalats i
reconeguts per institucions europees i del nostre entorn.
Per una altra part, la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, en conèixer aquesta resolució, va posar el crit al cel, rebutjant
aquesta sentència i mostrant la seva indignació.
Fins aquí tot està molt bé. El que no està bé, és que els mateixos que
s’indignen quan es posa en perill el sistema d’immersió lingüística i l’escola
catalana, són els mateixos que retallen recursos econòmics i humans en
educació. I això també posa en perill l’escola pública a Catalunya. I poden
posar en perill la credibilitat que tenim a les institucions europees.
Això també podria ser el contingut d’una altra moció que, quan la
presentem, espero que pugui ser consensuada amb tots els grups polítics
del consistori, inclosos CIU i ERC, que són els ponents d’aquesta moció.
Novament, intervé el Sr. Enric Martínez dient que en un país seriós les
sentències es compleixen.
Abans de res hem de recordar que aquesta sentència és l'exercici dels drets
d'unes famílies que han utilitzat a la justícia per defensar el que consideren
els seus drets bàsics. I ha estat una sentència d'un tribunal basada en els
drets constitucionals i legals la qual ha dictaminat els drets d'aquestes
famílies i de totes les famílies catalanes. No és una sentència contra el
català sinó és una sentència a favor dels drets i llibertats dels catalans.
El Govern ha de complir la llei. Complir la llei significa respectar els drets i
llibertats dels catalans. Els tribunals han recordat fins a tres vegades que el
castellà ha de ser també al costat del català llengua vehicular sense cap
tipus d'exclusió.
Si els dirigents polítics i els poders públics no complim la llei ni les
sentències judicials com podem demanar a qualsevol persona que compleixi
les lleis i les sentències d'un tribunal. A més, les sentències dels tribunals
s'han de complir perquè és el principi bàsic d'un Estat de Dret i d'una
democràcia. El Govern té un problema de legalitat, de compliment de
sentències. És un problema amb la Justícia. No és un problema amb el PPC.
En un país seriós les sentències es compleixen. I els governants com
qualsevol govern democràtic ha de complir les sentències siguin o no del
seu grat. Perquè amb els drets de les persones no es pot jugar.
Malauradament, estem davant d'uns governs que s'han negat insistentment
en complir les sentències sobre les llibertats lingüístiques dels catalans:
-

En negar-se a la casella lingüística infringint els drets dels pares a
triar llengua en el primer ensenyament tal i com explicita l'article
21.2 de la Llei de Política Lingüística i sentències judicials.
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-

En negar-se a una tercera hora de castellà tot i que és el que li
correspon a l'assignatura de llengua castellana, segons la norma
estatal i les sentències dels tribunals.

Cal recordar que el model d'immersió lingüística mai ha estat avalat pel
Constitucional, és una mentida que volen convertir en veritat a força de
repetir-la moltes vegades. Totes les sentències del TC sobre això, des de les
primeres en els anys 80, avalen la legitimitat que el català sigui llengua
vehicular, juntament amb el castellà. Ni una sola parla de l'exclusivitat del
català. Per tant, complir la interlocutòria del TSJC i les sentències del TS i
del TC implica modificar el model educatiu i la LEC, i que això ho ha de fer
el Govern.
Els que estan en contra de la sentència haurien de dir perquè a Catalunya hi
ha ciutadans de primera que poden apel.lar als tribunals els seus drets i
ciutadans de segona que quan defensen les seves llibertats se'ls titlla de
anticatalans. A més haurien d'explicar quin fonament jurídic de la sentència
no està ajustada a dret. Nosaltres exigim un respecte als ciutadans i a les
sentències.
A més cal recordar que la immersió lingüística monolingüe va en contra de
les necessitats dels nostres fills en un món globalitzat que exigeix cada
vegada més el domini de l'anglès i el coneixement de llengües. Per això
nosaltres apostem per passar d'un monolingüisme en un trilingüisme on els
nostres fills puguin formar-se en català, castellà i anglès. Perquè el que
volem precisament és que els alumnes catalans siguin els millors preparats
d'Espanya i Europa.
Aquest model del trinlingüisme integrador és un model constitucional i
estatutari, és un model de convivència lingüística no d'enfrontament.
Només s'enfronta qui prohibeix llengües o qui sanciona pel seu ús. Nosaltres
sempre hem estat a favor de la llibertat lingüística en tots els àmbits: a
l'escola, al carrer i en el comerç, sense sancions, quotes, imposicions o
prohibicions. La nostra és una política lingüística en positiu que es basa en
potenciar el català des del foment i des de la llibertat. A més, un model
trilingüe, a més de ser legal, i de cohesionar més la societat, pot arribar als
mateixos o millors resultats i reconeixements.
No podem caure en l'error ni d'aquells que volen estudiar només en castellà
com si no visquessin a Catalunya ni d'aquells que volen estudiar només en
català com si Catalunya no formés part d'Espanya o com si els catalans no
tinguéssim dues llengües. Per això, perquè Catalunya és plural que volem
una escola plural fidel reflex del que és la nostra societat.
Nosaltres volem la mateixa llibertat per als fills de les elits polítiques de
Catalunya com per als fills dels treballadors catalans. Si alguns politics
porten els seus fills a escoles trilingües és perquè consideren que aquesta
és la millor educació que els poden oferir. Llavors per què ho prohibeixen a
la resta de catalans, que no es poden permetre el luxe de portar els seus
fills a escoles d'elit?.
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Es pot dir que són anticatalans o posen en perill la cohesió social de
Catalunya per voler el millor per als seus fills?. Llavors, per què s'acusa
d'anticatalans i de posar en perill la cohesió social a les famílies que han
lluitat pels drets dels seus fills davant la justícia?.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Bernat, dient que tal i com ja s’ha dit,
ells s’adhereixen a la moció, tal i com està redactat.
A continuació, intervé la Sra. Aleinik, dient que en referència a la sentència
del tribunal suprem i constitucional que tracta sobre les llengües vehiculars,
que s’utilitzen a les escoles de Catalunya, volem dir que la postura de la
nostra formació és ferma i rotunda.
Creiem que canviar el model lingüístic actual a Catalunya, tenint en compte,
que tant a les escoles com a les universitats no hi ha cap tipus de conflicte i
que des de fa molts anys utilitzant el català com a llengua vehicular s’ha
demostrat que els alumnes al final de la seva vida d’estudiant adquireixen
un nivell òptim en les dues llengües, no és de rebut realitzar cap canvi.
Som partidaris de deixar les coses com estan.
El nivell de castellà que adquireixen els estudiants avui en dia a Catalunya,
és fins i tot superior al que adquireixen estudiants d’algunes comunitats
autònomes en les que només es parla el castellà. Creiem que més que una
necessitat educativa es tracta d’un tema polític.
A Catalunya mai hem tingut cap problema de convivència amb les dues
llengües. Hi ha algun partit a nivell nacional que està utilitzant aquest
delicat tema com a arma per mirar de crispar els estrets llaços que uneixen
Catalunya amb la resta d’Espanya.
Un clar exemple el tenen davant seu. I encara més extrem, ja que sóc
nascuda i criada a Rússia. Des de fa més de vint anys que visc a Catalunya.
Mai m’he sentit desplaçada ni discriminada per no parlar en català. Des del
primer dia que vaig arribar he lluitat i treballat per integrar-me en una
societat que mai m’ha posat obstacles per relacionar-me i tractar el dia a
dia. He après català i espanyol, i actualment estic totalment integrada en
aquesta fantàstica i rica cultura catalana.
Creiem que els catalans, com a poble amb identitat, amb cultura i idioma
propis tenen el dret de poder decidir sobre tot el que els afecta.
Per tot això la nostra formació no està a favor de canviar l’actual model
lingüístic, i demanem a les autoritats competents que ho posin en
coneixement dels tribunals amb la finalitat que la nostra cultura, la nostra
llengua i els nostres costums siguin perpetuats per tots els temps.
Pren la paraula, tot seguit, el Sr. Riera dient que la gent que ho ha volgut
s’ha pogut desenvolupar en castellà. El model actual aprovat el 1978 ens ha
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permès que els nostres ciutadans puguin utilitzar totes dues llengües (dóna
dades).
Aquest model ha permès que el castellà es continuï parlant, però que també
ho faci el català i d’aquesta manera no hagi una societat dividida. Aquest
sistema afavoreix la igualtat d’oportunitats i no és pas veritat, com diu la
sentència, que hagi discriminació, sinó tot el contrari. Entén que aquest
model afavoreix la justícia social i ha donat eines per desenvolupar als
nostres ciutadans en les dues llengües i en igualtat d’oportunitats.
Contesta el Sr. Orobitg que realment se sent orgullós de compartir taula
amb la Sra. Aleinik i que ha augmentat el seu apreci vers ella.
No és un tema frívol i així ho ha demostrat el Sr. Cortés amb la seva
documentada intervenció. La sentència no s’ajusta a la realitat i no és
democràtica, i ell no l’acata. Hem lluitat per alguna cosa, i no perquè
s’utilitzi la justícia per fer política.
No existeix el problema lingüístic i això està contractat estadísticament (es
refereix a l’informe 99 i dóna dades). Comparativament, els nens de
Catalunya superen en castellà als d’altres comunitats de l’Estat. Per tant, no
hi ha raons subjectives ni objectives.
De nou, intervé el Sr. Cortés dient que a Lloret aquesta immersió li dóna un
valor afegit. I com exemple, ha estat el parlament de la regidora. Per tant,
és un valor de súper normalització i súper immersió.
Pren la paraula, novament, el Sr. Garcia dient que aquest tema és una eina
que el PPC utilitza políticament, però no hi ha conflictes al carrer i es posen
exemples absurds i que no són reals.
Es refereix a una entrevista a Catalunya Ràdio, a una de les senyores que
han presentat el contenciós, que realment feien pena els arguments que
donaven. Deia que tenia molts fills (segurament d’OPUS per amunt), i que
el Sr. Montilla portava els seus fills al Liceu Francès i altres alts càrrecs ho
feien a llocs similars, i en canvi ella no podia portar-les a llocs on
s’ensenyés el castellà. Doncs bé, senyora, pagui vostè aquesta exclusivitat,
però no vingui a interferir.
Finalitza dient que és un intent de treure vots en altres llocs i, en definitiva,
de demagògia política.
Intervé, novament, el Sr. Enric Martínez dient que felicita la Sra. Aleinik per
la seva integració.
Ells no estan demanant que l’escola es faci sols en castellà, sinó que els
pares puguin elegir la llengua vehicular. Ja sé, Sr. Orobitg, que vostè i jo
estem a les antípodes, vostè és independentista català i jo català i
espanyol, les dues coses. Per a ells, en l’escola, s’hauria de fer 45% en
català, 45% en castellà i 10% en una altra tercera llengua.
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Ells estan a favor de la llibertat i, com hauran pogut veure, nosaltres fem
totes les intervencions en aquest Ple en català.
Torna a repetir que ell se sent tant català com espanyol, les dues coses.
A continuació, de nou pren la paraula el Sr. Riera, dient que amb la llengua
i la educació no es juga.
Novament, contesta el Sr. Orobitg dient que el PPC s’ha quedat sol en
aquesta ocasió.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que ja en la seva intervenció
de la Diada d’aquest any, va dir que la llengua era el patrimoni més preuat i
que era el “pal de paller” del país.
El model actual té una gran funció integradora i considera que és un valor
afegit que tenim. Per tot això, celebra la presentació de la moció i que
s’hagin adherit pràcticament tots els grups.
Sense més deliberació, i per 19 vots a favor dels regidors de CIU, MILLOR,
PSC-PM, ICV-EUIA, ERC i NO ADSCRIT, i 2 vots en contra dels regidors del
PPC, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Tot i la realitat objectiva de la societat catalana, el Tribunal Suprem
espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. L’esperit de
tals resolucions atempta clarament contra l’escola catalana, un model
educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers trenta anys i que es
basa en la no separació dels infants i joves per raó de la llengua i
gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un alt nivell d’educació i
cohesió social.
La immersió lingüística i el català com a llengua vehicular han donat
força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de
reconeixement per part de diverses institucions europees i
internacionals i ha estat avalat per l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en
el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües
oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot
superior a la mitjana de l’estat espanyol.
Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a palliar el
greu desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya,
respecte del castellà, en diferents àmbits socials i culturals, alhora
que s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels infants i
joves de les darreres onades immigratòries, tot contribuint a
mantenir la cohesió social del país.
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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.- Manifestar el rebuig a les resolucions del Tribunal Suprem
espanyol, i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que posen
en perill el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de
Catalunya, fent palès que resulta una perversió del sistema el
pretendre imposar la voluntat d’uns quants sobre aquella quina és la
majoritària del poble català.
Segon.- Manifestar el suport explícit al model d’escola catalana, tant
pel que fa a l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular, com
als seus continguts, encoratjant als responsables de la seva aplicació
per a que ho facin sense atendre resolucions com les esmentades
quin objectiu és polític i no educatiu, en tant que pretenen generar
una problemàtica on no existeix.
Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya a manifestar, de forma
expressa i contundent, el seu desacord amb aquestes resolucions
judicials, instant el Govern català a complir el que diu la Llei
d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i
d’aprenentatge en l’ensenyament.
Quart.- Donar coneixement dels presents acords al Tribunal Suprem
espanyol, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als govern
català i espanyol, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Congrés dels Diputats i el Senat espanyol.
19. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE MILLOR,
PSC i ICV-EUIA, SOBRE LA REDACCIÓ D’UN ESBORRANY
D’ORDENANÇA REGULADORA DE MOSTRES COMERCIALS.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Garcia, el qual dóna lectura
íntegra a la moció, que és del tenor següent:
El Ple Municipal de Lloret de Mar, en sessió ordinària celebrada el dia
27 d’octubre de 2008, va aprovar definitivament la modificació de
l’article 52 de l’Ordenança Municipal de la Via Pública, desestimant les
allegacions plantejades en 69 escrits presentats.
Es van introduir modificacions per que fa a la installació o collocació
de mostres comercials en els espais de “retranqueigs privats”, i
posteriorment es van regular els usos que el planejament urbanístic
permitia, mitjançant una ordenança específica, l’ORDENANÇA
REGULADORA DELS USOS PERMESOS EN SÒL PRIVAT LLIURE
D’EDIFICACIÓ (RETRANQUEIG PRIVAT) DE LLORET DE MAR,
aprovada definitivament pel Ple de data 20/07/2009.
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També, el citat article 52 en el punt 5, permet la exposició a la via
pública de flors, fruites i verdures, sempre que ocupin com a màxim
0,50 metres de la vorera o calçada a comptar des de la línia de
façana. I el punt 6 autoritza, previ informe dels serveis municipals,
l’ocupació de la vorera o calçada amb testos de plantes amb caràcter
ornamental.
Però pel que fa a les mostres comercials i les mostres comercials
“penjants”, en el punt 2 de l’article 52 de la citada Ordenança
Municipal de la Via Pública, QUEDEN PROHIBIDES A TOT EL TERME
MUNICIPAL DE LLORET DE MAR.
Davant la falta d’eficàcia de la mesura en pro de la imatge comercial,
com ens van vendre en el seu moment, hem pogut comprovar que en
el lloc de les mostres comercials en alguns casos ara hi ha
fotografies, en d’altres; façanes velles i decadents, i en molts d’altres
el que creiem que detona l’objectiu principal de dinamització: no hi
ha mostres comercials, però ara hi ha més persianes tancades que
mai.
Davant la impossibilitat que tenen els comerços situats en carrers
perpendiculars als principals de fer-se veure i atraure els clients.
Després de mantenir reunions amb els diferents representants de les
dues associacions de comerciants de Lloret de Mar, ens ratifiquem en
la sollicitud d’ordenar i reglamentar les mostres comercials.
L’eliminació d’aquestes no ha afavorit a l’eliminació d’un tipus de
comerç, sinó que creiem que ha perjudicat el sector de manera
genèrica i no ha servit per transformar les botigues de producte
diferenciat sinó al contrari, ha permès continuar amb el comerç que
hi havia, i ha obligat al comerciant que oferia un producte diferent a
tancar la barraca per falta d’atracció del visitant.
Els grups municipals del MILLOR, PSC-PM I ICV-EUiA no creiem que
les mostres comercials vagin en contra del comerç de qualitat, doncs
molts pobles turístics de la costa com és el cas de Calella de
Palafrugell on el casc antic és ple de botigues amb mostres de roba al
carrer atrauen nombrosos visitants.
Tampoc creiem que s’ha de donar llum verda a totes les mostres
comercials, siguin quines siguin i es colloquin com es colloquin.
Creiem que es necessària o bé una modificació de l’article 52, en el
punt 2 i 3, o bé la seva regulació mitjançant una ordenança
específica.
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:
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PRIMER.- Que es solliciti als tècnics de l’ajuntament de Lloret de Mar,
la redacció d’un primer esborrany d’ordenança reguladora de les
mostres comercials on s’estableixin els criteris particulars d’espai,
mides, collocació i tipus de mobiliari a determinar segons les
necessitats de cada zona, fins i tot i tot segons les característiques de
cada carrer (dimensions, trànsit habitual, tipus de comerç, tipus de
producte,... o el que es consideri oportú), així com les sancions a
imposar en cas de no complir la normativa un cop aprovada.
SEGON.- Que es convoqui una reunió oberta a tots els comerciants i
botiguers de Lloret, amb els tècnics municipals, perquè puguin
expressar les seves idees, recomanacions , necessitats i opinions, i al
mateix temps poder debatre-les amb els tècnics, intentant buscar el
màxim de consens i fent participatius els principals interessats
Pren la paraula el Sr. Cortés dient que com a signant, juntament amb ERC,
PPC i CIU, d’una esmena a la totalitat, es remet a la seva lectura, que farà
el Sr. Orobitg.
Intervé el Sr. Orobitg, el qual dóna lectura a la següent esmena a la
totalitat:
ESMENA A LA TOTALITAT QUE PLANTEGEN ELS GRUPS
MUNICIPALS
DE
CONVERGÈNCIA
i
UNIÓ,
ESQUERRA
REPUBLICANA
DE
CATALUNYA,
PARTIT
POPULAR
DE
CATALUNYA, AIXÍ COM REGIDOR NO ADSCRIT, A LA MOCIÓ
PRESENTADA PELS GRUPS MILLOR, PSC i ICV-EUIA, SOBRE LA
REDACCIÓ D’UN ESBORRANY D’ORDENANÇA REGULADORA DE
LES MOSTRES COMERCIALS.
Els grups instants de la present moció tenen com a un dels seus
objectius el de la dinamització de l’activitat comercial a Lloret de Mar,
i en especial, sense desatendre les necessitats dels barris; la del nucli
antic, en tant que en el mateix es dóna lloc la màxima afluència de
visitants, resultant per tant, el comerç, una de les principals eines de
desenvolupament econòmic i social, més encara en conjuntures
econòmiques delicades com la que estem vivint.
La decisió adoptada el seu dia pel Ple de l’Ajuntament, de prohibir les
mostres comercials penjants sobre la via pública, ha estat
interpretada per uns com a positiva, en tant que ha generat la
implantació de comerços especialitzats i ha propiciat exemples
evidents de millores en la cura de les façanes, i per d’altres com a
negativa per a l’activitat comercial, en especial pel que fa als carrers
adjacents als principals eixos comercials.
La consciència de la dificultat de conciliar els interessos, no només del
collectiu de comerciants, sinó fins hi tot de la ciutadania, i la manca
d’elements objectius de contrast, fa difícil l’adopció de mesures
decidides que permetin donar una solució definitiva a la situació
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plantejada, és a dir, el conflicte entre aquells qui desitgen mostres
comercials i aquells que no.
Davant tals realitats, atesa la manca d’un pronunciament ja no
unànime, sinó majoritari del sector, i havent present la propera
resolució de procediments contenciosos administratius interposats
contra la prohibició de les mostres comercials, s’imposa obrar amb
prudència, a fi de no generar polèmiques i/o debats innecessaris.
Per tots aquests fets els grups instants de la present moció proposen
al Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Restar a la espera de la propera resolució del procediment
contenciós administratiu interposat contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament de Lloret de Mar, de data 27 d’octubre de 2008 de
prohibició de les mostres comercials penjants sobre la via pública,
com a element condicionant dels posteriors acords.
Segon.- En tant en quant no interfereixi amb l’anterior, ordenar als
serveis tècnics de la regidoria de comerç que, en contacte tant amb
comerciants com amb les diferents associacions de comerciants de
Lloret de Mar, així com amb l’Associació de veïns del nucli antic,
efectuï un treball de camp que permeti determinar la necessitat real
de mostres comercials per a la dinamització de la activitat comercial,
essent que com a conclusió de tal estudi caldrà determinar:
Si concorre la necessitat real i contrastada de mostres
comercials i de ser així si ho fa amb caràcter general o només de
forma justificada en carrers no considerats eixos comercials, havent
en tal cas de definir les zones on es detecti justificadament la seva
demanda.
En el seu cas, de que cal entendre com a mostra comercial
definint per tant quins elements, suports i ocupació serien els lògics i
desitjables a fi de conciliar l’ interès comercial amb les necessitats
ciutadanes i el necessari ordre a la via pública.
Tercer.Que en el seu cas, com a conseqüència de les
recomanacions que resultessin de tal estudi es duguin a terme les
modificacions necessàries a les ordenances corresponents per atendre
a les necessitats reals del sector comercial i la ciutadania de Lloret en
tant que últim i legítim titular de la via pública.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Bernat dient que la voluntat dels 3
grups signants de la moció és recuperar les mostres comercials, i està clar,
Sr. Orobitg, que vostè no la té.
Aquesta situació és un greuge comparatiu dels comerciants vers altres
col.lectius, com ja ha dit abans. En un moment de les últimes intervencions
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del Sr. Valls, ha parlat que ells volen regular i no prohibir, però una vegada
sentida la seva esmena entenen que no tenen cap voluntat de canviar
l’actual situació de prohibició de les mostres comercials.
Ells tampoc volen tornar a la situació anterior a la prohibició, però aquesta
no s’està complint. Vostès argumenten criteris estètics per no tornar a
permetre-les i nosaltres ens referim a criteris econòmics perquè tornin.
El que nosaltres volem és regular-lo i intentar arribar a un consens. Vostès
això ho han fet amb altres col.lectius i, per tant, entenem que també s’ha
de fer en aquest cas. Ja sabem que no tothom està d’acord, per això s’ha de
treballar per regular-ho.
Es pot utilitzar un sistema semblant al de les terrasses, donat que també les
autoritzacions seran anyals i s’hauria de treballar per veure on es posen i on
no, i quins són els criteris estètics que es poden permetre. Aquesta és la
seva proposta.
Intervé, a continuació, el Sr. Fuertes dient que amb la presentació
d’aquesta esmena es torna a comprovar el pacte encobert que hi ha en
aquest Ajuntament i li agradarà saber quan temps aguantaran sense premi.
Considera que en aquest tema hi ha discriminació i no s’ha aconseguit el
que es volia amb la prohibició de les mostres. No s’ha aconseguit regular el
comerç, ni reduir el comerç de souvenirs, al contrari, aquest ha augmentat i
en canvi s’han tancat altres negocis.
Però, a més, no s’ha evitat el que es pretenia, ja que feta la llei feta la
trampa, i en el tema estètic, en els comerços, no s’ha guanyat res. Com
exemple, mostra una fotografia d’una botiga del carrer Sant Pere, en la que
es pot veure com hi ha exposat diferents productes i, a més, també, estan
les mostres en el retranqueig. Per tant, la prohibició no ha millorat la
imatge comercial.
El que pretenem és dinamitzar el comerç, i perquè el problema de
determinat comerç (com la venda de barrets d’altres països) és pel tipus de
turista que tenim. En Dubai, el que abunden són les joieries. Per tant, hem
de buscar un nou tipus de turisme.
Tampoc ells volen tornar a la situació anterior de la prohibició, però si que
es regulin, i per això s’ha de parlar i arribar a un consens a l’hora de dictar
la nova normativa i després, evidentment, portar un control. Creuen que
pot haver un altre tipus de comerç.
Seguidament, dóna lectura a una nova part de la intervenció del Sr. Orobitg
sobre el tema de les mostres comercials, tot dient que el Sr. Orobitg canvia
de discurs contínuament, i per això li ve una pregunta que li vol fer i que li
crea un cert neguit, i és, si vostè seguiria a l’equip de govern si el PPC
entrés en ell, donat que en repetides ocasions els ha dit que no seguiria. Vol
que li contesti perquè realment el Sr. Orobitg s’ha convertit en una persona
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camaleònica, que canvia de color segons li convé.
La no existència de mostres produeix un clar perjudici i el que demanen és
que estiguin ben regulades i que es faci complir el que s’aprovi. Hi ha llocs,
com Calella de Palafrugell, que les tenen i que ningú es queixa.
Finalitza dient que hi ha un greuge, per exemple a Fenals, entre els bars
(terrasses) i el comerç, i la seva finalitat, repeteix, és la dinamització del
comerç.
Intervé, seguidament, el Sr. Valls dient que com a resultes del pacte entre
CIU i ERC, el Sr. Orobitg és el regidor de comerç i és, per tant, el que
exposa la postura de l’equip de govern en aquest tema.
Contesta el Sr. Garcia, dient que ha estat una sorpresa majúscula la
presentació d’aquesta esmena, i queda clar que hi ha acords amagats.
La supressió de les mostres va ser una imposició arbitrària i ells ja portaven
en el seu programa electoral el tornar a posar-les. Així ho deien també en
fulletons.
En aquest moment encara n’hi ha i no es fa cap control. Tampoc s’ha posat
cap sanció. No es poden eliminar les coses perquè no es poden controlar.
Les associacions de comerciants, la majoria estan en contra de la prohibició,
i el que es pretén amb la moció és que no es prohibeixi sinó que es reguli
bé. Que tingui mostres qui vulgui, i qui no vulgui no.
Però queda clar que donat el nombre dels regidors signants de la moció,
aquesta no tirarà endavant i no voldria que no s’aprovés. Per tant, potser
seria millor treure-la de l’ordre del dia d’avui i entre tots estudiar el tema i
consensuar una solució.
Intervé de nou el Sr. Cortés dient que és un tema en el que s’ha de tenir
prudència i comptar amb el parer de totes les associacions i veïns. En altres
temps s’ha abusat en aquest tema i, per tant, s’ha de tenir en compte
també altres factors, com la mobilitat. Creu que s’ha d’estudiar molt bé i
racionalitzat l’ús que es faci, si és que s’ha de tornar permetre.
Novament, pren la paraula el Sr. Orobitg dient que celebra la voluntat de
consens que alguns grups tenen ara, i no abans de presentar la moció.
No fa ni dos mesos que soc regidor de turisme, i són molts els temes que
s’han de tractar però, a més, nosaltres tenim la responsabilitat de governar
i, per tant, necessitem temps per estudiar les coses i creu que això ho ha de
dir. Hagués volgut que abans de presentar la moció haguessin vingut a
presentar-se-la.
Respecte a la intervenció del Sr. Bernat, posa cara de bon noi, un posat
molt maco mirant a la televisió, però ha dit que no jo vull mostres, i això és
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mentida i vostè ho sap.
I Sr. Fuertes, jo seré camaleònic però no demagog i populista com vostè. I
tant se li dóna el que jo pensi en realitat, perquè ha vingut a fer el seu
discurs. Vostè és tant egòlatra i egocèntric que no ha pogut estar-se de dirme que tornaria a comentar el que jo havia dit a l’acta, però no cal que ho
faci, jo ja sé el que he dit.
Jo, com a regidor de comerç, vull estudiar la possibilitat de la seva regulació
i així es diu a l’esmena, però també és cert que hi ha pendent una sentència
dels tribunals sobre aquest tema que ha de sortir aviat, i creu que és lògic
esperar.
Es podria haver documentat una mica, perquè és important el que digui la
sentència. Per altra banda, no hi ha un posicionament unànime de la classe
empresarial lloretenca, al menys jo no ho detecto.
Quan sapiguem el què, podrem actuar en conseqüència, perquè si no
podríem quedar tots a contrapeu, fins i tot vostè, Sr. Bernat.
Nosaltres hem treballat per al consens i durant el cap de setmana els hem
passat la nostra proposta. Hem intentat arribar a un acord per reflectir el
parer de tots. Però no ha estat possible la unanimitat.
Com a regidor de comerç, entén que es necessita una ordenança específica
de comerç i així ho he demanat. Però soc incapaç de tenir-la ben feta en
poc temps. S’ha de fer, primerament, un bon treball de camp i escoltar a
molta gent per poder portar un acord que sigui satisfactori per a la majoria,
perquè segur que no serà per a tots. Hi ha moltes discrepàncies entre els
mateixos comerciants.
Hem de dir que vostès, quan varen fer la moció, no em varen trucar ni com
a regidor ni com a equip de govern.
Creu que han de fer una reflexió sobre aquest tema i per fer un control s’ha
de tenir la possibilitat de fer inspecció, i en aquest moment és impossible
perquè no tenen recursos. Hem de ser conscients dels recursos que tenim.
Respecte al que ha dit el Sr. Fuertes sobre el tema de l’entrada o no al
govern del PPC, si he de donar explicacions serà a la meva gent i a la
ciutadania, i no a vostè.
Seguidament, intervé el Sr. Enric Martínez dient al Sr. Fuertes que ell és
regidor gràcies als 981 votants del poble i no per CIU ni per cap altre. Es la
tercera vegada diu que són regidors per CIU, i no li permet.
Novament, intervé el Sr. Bernat dient que les mostres es varen prohibir
amb una majoria absoluta de CIU i ara ho han tornat a fer. Aquí hi ha un
pacte, ho penso, s’han posat d’acord molt ràpid, Sr. Orobitg. CIU no té cap
voluntat, voluntat política, de que hi hagi mostres.
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Vostè, Sr. Orobitg, s’ha excedit i espera que rectifiqui. Ha fet una bona
estratègia política, però ells pensen que si s’ha de regular tant els tipus de
mostres com el del comerç que les puguin tenir.
Ja ha dit que no volen la situació anterior a la prohibició i que s’hauria de
regular, però en aquests moments continua havent mostres comercials,
això és així.
Creu que s’ha de fer un estudi i a resultes d’aquest, permetre les mostres
en certs negocis i carrers perquè ho necessiten, i perquè permetent
solament les terrasses es fa un greuge comparatiu, perquè s’ha donat
autorització fins a les 13 hores en carrers com a viles i altres, i això
disminueix la visibilitat de determinats comerços.
Insisteix que és una mesura necessària per a dinamitzar el comerç i confia
que aquestes terrasses que permetem no produeixin sorolls i s’hagin de
treure.
Creu que avui tenien una oportunitat per arranjar aquest tema i de nou es
deixa escapar.
De nou, intervé el Sr. Fuertes dient al Sr. Orobitg que ja no sap quantes
vegades li ha dit que les seves baixades de pantalons són cada vegada més
grans, assumint les directrius que li marca un altre partit. Això és
vergonyós.
Pren la paraula el Sr. Alcalde demanant al Sr. Fuertes que no utilitzi
aquestes expressions i que respecti a tothom.
Continua el Sr. Fuertes dient que el Sr. Orobitg té una gran facilitat per
canviar d’opinió i respecte a què no li ha de dir rés a ell sobre un possible
pacte amb el PPC, ell representa un seguit de lloretencs i si no li contesta
ell, potser els lloretencs li preguntaran a ells directament.
Respecte al que ha dit sobre el Sr. Enric Martínez, ell dóna la seva opinió
sobre si té un pacte o no, i el temps li donarà o no la raó. Canvia d’opinió
segons el vent, també vostè, i això no pot ser. I no digui després que és el
partit, perquè si no haurem de parlar amb el partit i no amb vostè.
Vostès no han votat rés en contra de les propostes de l’equip de govern, i
sols s’ho ha fet una vegada avui, i segur que perquè li ha dit el partit,
perquè vostè era d’unió i segur que en una altra situació hagués votat al
contrari.
Clar que no ha hagut consens perquè el que es proposa a l’esmena no és el
que ells proposen a la moció.
Ells fa temps que en els seus butlletins i en el seu programa electoral ja
deien que volien mostres comercials. Si vol, ja faig jo l’ordenança, però s’ha
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d’escoltar a la gent i realment és vostè qui té la responsabilitat de fer-les.
Nosaltres no estem d’acord amb el que vostès proposa i si ha buscat el
consens no ha estat amb nosaltres, ens discrimina.
No entén el de la sentència i creu que l’Ajuntament hauria d’estudiar i
regular perquè es puguin posar les mostres comercials com més aviat
possible. Nosaltres no tenim perquè seguir el ritme de la seva agenda.
Donat que queda clar que no s’aprovarà, potser s’hauria de treure el punt
de l’ordre del dia i deixar-ho per buscar consens més endavant, si bé
lamenta aquesta situació perquè no haurà dinamització del comerç.
Pren la paraula el Sr. Valls dient que el que es va prohibir va ser les
mostres comercials a la via pública i no en el retranqueig privat.
Evidentment, hi ha qüestions estètiques però també d’altra índole, i no va
ser una decisió improvisada. Altra cosa és que s’estigui d’acord o no. També
recorda que és una de les propostes del POEC, que va ser aprovat per
unanimitat.
Han passat 3 anys des de que es va prendre la decisió i potser s’ha de
replantejar, però el Sr. Orobitg ja ho ha dit, que obrirà un debat i ha ofert
consens, és a dir, ara ens farem la pregunta de si hem de modificar aquest
tema i fer unes valoracions ponderades entre tots, govern i oposició.
Evidentment, els comerciants i la resta de la població.
No és un tema tancat i, per tant, el consens nostre és millor que el de
vostè, sincerament. Vostè que envia a estudiar a tots, llegeixi la seva
moció, a veure qui ha d’anar a estudi.
Repeteix que no és un tema tancat i que hi ha dos consensos, un de 10
regidors i un altre de 11. Altres vegades aquest nombre és diferent. Pensa
que consens significa donar i perdre, i tots han de cedir alguna cosa.
Pel que fa al tema dels pactes dels diferents partits, no té rés a dir, però vol
citar una dita de Marc Twin: “No tens perquè donar explicacions, perquè els
teus amics no les necessiten; els teus enemics no les acceptaran; i els
tontos no les entendran”.
Novament, contesta el Sr. Garcia dient que no es poden tornar a prohibir i,
per tant, retiren la moció, amb la condició d’estudiar el tema tots plegats i,
si és possible, arribar a un acord.
Sorprèn l’esmena, i tal com ha comentat, si els altres grups que la
presenten estan d’acord, retiren la moció.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que hi ha imputs a favor i en
contra, tant per la seva autorització com per la forma que hagin de tenir, si
es tornen a permetre les mostres comercials.
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Creu que s’ha de respectar la tasca del regidor de comerç, i no ens hem de
precipitar. Estan disposats a escoltar a tothom, sobretot, evidentment, als
comerciants i als habitants del casc antic.
Per unanimitat dels presents, el tema es deixa sobre la taula.
20. PROPOSTA DE RENÚNCIA DEL SR. ANTONI GARCIA i GARCIA AL
SEU CÀRREC DE REGIDOR.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Garcia dient que
en aquestes darreres eleccions, ja vaig comunicar a l’executiva de la coalició
ICV-EUiA que no em tornaria a presentar com a cap de llista. La meva
intenció era renunciar al càrrec de regidor un o dos anys abans del final de
la legislatura, perquè la persona que em substituís pogués conèixer de prop
la feina a l’Ajuntament, perquè es donés a conèixer a la ciutadania i pogués
arribar a les eleccions amb unes condicions òptimes.
Però el resultat d’aquestes eleccions no han complert les meves
expectatives d’obtenir més representació, i això, ha precipitat que hagi pres
la decisió personal de renunciar al càrrec de regidor. He de dir que ha estat
una decisió difícil, però, us ben asseguro, que ben meditada.
Vull donar les gràcies a les persones que han dipositat la seva confiança en
la meva persona i han votat la coalició que represento; als companys i
companyes que m’han donat el seu suport incondicional.
També, donar les gràcies als regidors i regidores per haver pogut compartir
tot aquest temps en la tasca de tirar endavant el govern del nostre poble. I
si, alguna vegada, hem tingut diferències fora de to, us ben asseguro, que
no era res personal.
I ja no sé què més puc dir. Us desitjo molta sort a tots i a totes.
Intervé el Sr. Cortés agraint al Sr. Garcia la seva tasca, segur que tots els
regidors tenim un mirall en la seva forma de treballar. I quan sigui
necessari, degut a la seva experiència, li demanarà consell. Segur que els
ciutadans guardaran de vostè un gran record.
Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que tots els comiats són molt tristos, en
Toni Garcia ha estat un regidor honest i íntegre, i també savi, ha posat tot
el seu interès i el seu saber per fer una bona feina, i creu que la seva feina
ha estat exemplar. Per tant, el trobaran a faltar.
Seguidament, intervé el Sr. Enric Martínez dient que el coneix des que tenia
12 anys i en Toni li va ensenyar moltes coses en el Grup Cultural Loreto, i
posteriorment a l’Esbart Dansaire. I li haig d’agrair una de molt important, i
és que és l’únic regidor que va venir a dir-me: Quique, el que necessitis.
Com a regidor nou, el que necessitis per la meva experiència. T’ajudaré
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amb tot el que pugui.
Que et vagi molt bé en la vida privada i ja saps on tens un amic.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Bernat, dient que segur que tots estan
d’acord en que en Toni no se’n vagi. Sempre ha hagut bona entesa i quan
ha convingut li ha donat bons consells. Està segur que no deixarà la política
i que seguiran en contacte.
Seguidament, intervé el Sr. Fuertes dient que han parlat moltes vegades i
que sempre ha defensar amb fermesa les seves idees com els grans polítics.
Marxa en contra de la voluntat dels que ens quedem i lamenta que no
gaudiran de la seva companyia, però han de respectar la seva decisió.
Segur que guanyarà en qualitat de vida perquè va patir el desgast en el seu
moment d’un govern de majoria absoluta. Van estar d’acord amb moltes de
les seves propostes i li desitgen tota la sort del mon per al futur.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Valls i li demana disculpes si alguna
vegada s’ha excedit en l’exercici de les seves funcions i t’he molestat.
Celebro haver debatut, fins a discutir-me amb tu, en aquesta sala de Plens.
Sempre es quedarà el que en boca teva va quedar dit, que almenys ens
hem posat d’acord en el 80% dels temes.
Intervé, tot seguit, el Sr. Alcalde dient que és complicat acomiadar-se d’una
persona amb la que s’ha treballat durant 8 anys.
Vostè bé del mon de l’associacionisme i per tant sempre ha mostrat un gran
interès amb la nostra població. Per tant, està segur que continuarà lluitant i
treballant des d’altres llocs.
Avui toca agrair-li la seva dedicació i el seu esforç treballant per les
propostes que representen a la part de Lloret que li va votar.
Li desitja sort, li dóna les gràcies i es posa a la seva disposició, i ara li toca
descansar si bé segur que aviat tornarà tenir ganes de fer coses.
Finalitza les intervencions el Sr. Garcia donant les gràcies a tothom per les
seves paraules i amabilitat, que sempre estarà a la seva disposició, i dóna
les gràcies i desitja a tots molta sort.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist que en data 21 de setembre de 2011 ha tingut entrada en el
Registre General d’aquest Ajuntament (núm. 15.756) un escrit pel
qual el Regidor del grup municipal d’ICV-EUIA, Sr. Antoni Garcia
Garcia, presenta la seva renúncia al seu càrrec de Regidor.
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Atès el que determinen l’article 9 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, règim
jurídic i funcionament dels ens locals, així com l’article 182 de la Llei
5/1985, de 19 de juny, Orgànica del Règim Electoral General.
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.- Acceptar la renúncia del Sr. ANTONI GARCIA i GARCIA al
seu càrrec de Regidor en el Consistori de Lloret de Mar.
SEGON.- Declarar l’existència d’una vacant de Regidor en el
Consistori de Lloret de Mar.
TERCER.- Sol.licitar de la Junta Electoral Central que procedeixi, a la
major brevetat possible, a la designació del candidat que ha d’ocupar
la vacant produïda per la renúncia de l’esmentat regidor.
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. 456 de data 01/04/2011 fins al núm. 548
data 29/04/2011.
Mes de maig: núm. 549 de data 03/05/2011 fins al núm. 659
data 31/05/2011.
Mes de juny: núm. 660 de data 01/06/2011 fins al núm. 953
data 30/06/2011.
Mes de juliol: núm. 954 de data 01/07/2011 fins al núm. 1196
data 29/07/2011.

de
de
de
de

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes d’abril: núm. 384 de data 05/04/2011 fins al núm. 470 de
data 29/04/2011.
Mes de maig: núm. 471 de data 03/05/2011 fins al núm. 584 de
data 31/05/2011.
Mes de juny: núm. 585 de data 01/06/2011 fins al núm. 635 de
data 09/06/2011.
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•
•

Mes de juliol: núm. 636 de data 08/07/2011 fins al núm. 714 de
data 29/07/2011.

PRECS.
PREGUNTES.

El Sr. Fuertes, en representació del grup municipal MILLOR, presenta el
següent prec:
Exposa:
Volem expressa que no som partidaris i sollicitaríem a l’equip de
govern que, tot i que vagi per endavant, valorem molt totes les
activitats que es porten a terme des de l’alcaldia, ens estalviï d’ara en
endavant aquest punt de l’ordre del dia dels propers Plens perquè
creiem que és una pèrdua de temps innecessària.
De no ser tinguda en compte la nostra proposta de treure de l’ordre
del dia el despatx d’alcaldia, mostrant així que tant els hi és la durada
dels plenaris, sollicitaríem que s’esmentés així mateix totes les
activitats realitzades per la resta dels grups o que s’habiliti torn de
paraula a les formacions per expressar així mateix les activitats dutes
a terme per cadascuna d’elles.
Sol.licita:
Es tingui per bé d’acceptar el present prec amb la intenció d’anul.lar
d’ara en endavant el punt de l’ordre del dia del despatx d’alcaldia o
bé donar torn de paraula a la resta de grups per exposar així mateix
les activitats i actes duts a terme durant el present mes.
Contesta el Sr. Valls que si es tracta d’agilitzar els Plens hi ha moltes altres
maneres.
El donar compte ja es fa en altres ajuntaments, i l’únic que recull és
informació institucional, no tot el que fa el Sr. Alcalde. Hem de tenir en
compte que reflexa l’activitat, sobretot de l’alcalde, que d’acord amb el que
estableix l’art. 21.1.b) de la Llei Municipal, és el representant de tots els
ciutadans de Lloret de Mar i el que fa en l’exercici d’aquesta funció concreta.
El Sr. Fuertes, en representació del grup municipal MILLOR, presenta el
següent prec:
Exposa:
Que després de que se’ns fes arribar per part d’una iniciativa popular,
la voluntat de disposar d’un pas de vianants a la zona de la rotonda
davant l’accés al parc aquàtic Water World i a la zona industrial de
l’avinguda de les alegries, és interès d’aquest grup polític portar
aquest prec al ple ordinari d’avui dilluns 26 de setembre, per a la
creació d’un pas de vianants amb la senyalització perceptiva, així com
la il.luminació corresponent que s’ajusti a la normativa vigent de
circulació.
Creiem que tal i com mostrem amb els documents que adjuntem amb
les signatures i còpia d ela petició per part dels promotors afectats i
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del gran recolzament de la que gaudeix, així com la voluntat d’aquest
grup municipal de prioritzar totes aquelles mesures en matèria de
seguretat en bé de la ciutadania, és per tot això que,
Sol.licita:
Es tingui a bé d’acceptar el present prec amb la intenció de portar a
aprovació la creació d’un pas de vianants a l’avinguda de les Alegries,
prèvia a la rotonda d’accés al Water World i a l’avinguda de Vidreres.
Contesta el Sr. Jordi Martínez que el pas de vianants que demanen està
col.locat a la carretera C-63. Per tant l’organisme competent per a realitzar
o autoritzar el pas de vianants es la Generalitat de Catalunya, Departament
de Carreteres.
Per tal que l’Ajuntament pugui demanar a la Generalitat el pas de vianants,
s’han d’haver urbanitzat els dos costats de la carretera.
Des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament s’està estudiant i valorant incloure
als pressupostos 2012, el condicionament del recorregut que ha de fer un
vianant que, venint tant de l’Av. de les Alegries (costat Can Buch) com de
l’Av. de Vidreres, pugui arribar amb seguretat a l’accés al Water World.
Aquesta demanda ja va sortir de la pròpia Policia Local i en resum requereix
fer una passera per sobre de la riera que eviti haver de passar per la pròpia
carretera quan vens de l’esplanada de Can Buch i condicionar les vores de
les dites avingudes formant voreres o, com a mínim, habilitant el terreny
alhora que conduint les aigües plujanes i illuminant el recorregut en la zona
propera a la cruïlla de la rotonda.
Dins de tot això caldrà incloure-hi la senyalització horitzontal i vertical que
calgui per creuar les calçades.
Efectivament aquests treballs es situen en zona d’influència d’altres
administracions i per tant caldrà la seva autorització, l’ACA pel que fa a la
riera Passapera i carreteres per tot allò que es situa en la seva zona
d’influència ja que l´Av. de les Alegries té consideració de "travessia
urbana" de la carretera C-63. De l’altre costat, cal veure on posem el pas de
vianants, ja que afecta al Pla de Millora Urbana de la zona de Dinamització
Econòmica, que ha de ser de iniciativa privada.

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