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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 14/11 
Dia: 28 de novembre de 2011  
Sessió: ordinària 
Horari: de 20 a 23:16 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 
Fco. Javier Rodríguez Pacios 
Jordi  Orobitg Solé  
Josep Cortés Rovira 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari  general 
 
1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS. 
 . 24/10/11 - sessió extraordinària - núm. 12/11  
 . 24/10/11 - sessió ordinària – núm. 13/11 
 
Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes de la sessions celebrades 
el dia 24 d’octubre de 2011 (ordinària i extraordinària) les quals, trobades 
conformes, són aprovades per unanimitat dels reunits. 



2 

 
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 NOVEMBRE 2011 
 

- Dia 25 d’octubre: Assistència, juntament amb el altres membres al 
Consell de la Ràdio. 

  
- Dia 26 d’octubre: Participació a les Jornades del Cercle d’Economia, 

celebrades a l’Hotel Guitart Monterrey. 
 
- Dia 27 d’octubre: Assistència a la constitució del Consell de Governs 

Locals a l’Ajuntament de Barcelona. 
 

- Dia 29 d’octubre: Assistència a les Jornades de Convivència de la 
Unitat Progressista de la ONCE, al palau de congressos de l’Evenia. 

 
- Dia 3 de novembre: Assistència a la benvinguda del 59a edició del 

Rally Costa Brava. 
 

- Dia 4 de novembre:. Assistència, delegada a la regidora Sra. Ester 
Olivé i el regidor Sr. Ignasi Riera, a la rebuda de l’autobús de Cúllar. 

 
- Dia 4 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors, a 

la cerimònia de sortida del 59è Rally Costa Brava. 
 

- Dia 4 de novembre: Assistència, juntament amb els regidors i 
regidores de la corporació, a la representació teatral “Federico Vive”, 
al Nou Teatre de Lloret. 

 
- Dia 5 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors, al 

lliurament de premis de la 59a edició del Rally Costa Brava. 
 

- Dia 5 de novembre: Assistència al sopar ofert pels organitzadors de 
la 59a edició del Rally Costa Brava. 

 
- Dia 6 de novembre: Participació en els diferents actes organitzats 

per la Casa de Cúllar a Lloret de Mar. 
 

- Dia 6 fins el 8 de novembre: Assistència, juntament amb el gerent 
de Lloret Turisme, a la World Travel Market de Londres. 

 
- Dia 11 de novembre: Inici dels actes de Festa Major, amb el prego, 

a la sala d’actes de l’Ajuntament. 
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- Dia 11 de novembre: Assistència juntament amb tots els membres 
de la corporació, a la sopa de l’avia que ofereix el Casal del Jubilat. 

 
- Dia 12 de novembre: Participació en la segona Jornada Participativa 

per la Inclusió Social. 
 

- Dia 12 de novembre: Assistència al dinar de la gent gran,a l’Hotel 
Olympic. 

 
- Dia 13 de novembre: Participació a la caminada a Sant Pere del 

Bosc. 
 

- Dia 13 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors, a 
la cercavila en motiu de la Fira Medieval a Lloret de Mar. 

 
- Dia 13 de novembre: Assistència, juntament amb la regidora 

d’esports la Sra. Ester Olivé i Güell, i altres membres de la corporació 
a la 38a Festa de l’Esport, al pavelló municipal. 

 
- Dia 17 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors i 

regidores, al brindis que va oferir Nova Ràdio Lloret en motiu dels 
vint anys de la seva creació. 

 
- Dia 18 de novembre: Participació, juntament amb altres membres 

de la corporació, als diferents actes organitzats en motiu de la Festa 
Major de Lloret de Mar. 

 
- Dia 20 de novembre: Assistència al casament dels gegants de 

Lloret de Mar. 
 

- Dia 22 de novembre:  Assistència, a la constitució de la Junta 
General del Consorci de la Costa Brava. 

 
- Dia 24 de novembre: Assistència, juntament amb els altres 

membres, al consell de la Ràdio municipal. 
 

- Dia 25 de novembre: Participació a la Primera Jornada Tècnica 
Anual d’Aspronis, al Centre d’Estudis Avançats de Blanes. 

 
- Dia 25 de novembre: Lectura del manifest en el dia Internacional 

per a l’eliminació de la violència envers les dones. 
 

- Dia 26 de novembre: Assistència, juntament amb els membres de 
la corporació, a la inauguració del Nou Teatre de Lloret de Mar, amb 
la presència de l’Hble. Conseller de Cultura Sr. Ferran Mascarell. 

 
- Dia 27 de novembre: Assistència a la marató motera organitzada a 

la plaça Pere Torrent de Lloret de Mar. 
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3. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 1990/2011, DE DATA 
21/11/2011, DE CANVI DE DELAGACIÓ ESPECIAL D’UN TINENT 
D’ALCALDE. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde, el qual dóna lectura íntegra al Decret, afegint 
que es tracta d’un tema d’organització interna, de repartiment de feines 
entre diferents membres de l’equip de govern, donat que el Sr. Jordi 
Martínez va massa carregat, i és per això que un altre regidor assumeix 
part de les seves tasques. En definitiva, és una redistribució de feina per 
poder fer les coses el millor possible. 
 
Sense més deliberació, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del 
següent Decret: 
 

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: 
 
Es dóna compte del Decret n. 1990/2011, dictat en data 21/11/2011, 
relatiu a deixar sense efecte les delegacions especials de Ordenació 
del Trànsit i Estacionament; Mobilitat; Taxis i Transports Públics, a 
favor del Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Martínez Puig, i efectuar nova 
delegació a favor del Tinent d’Alcalde Sr. Ignasi Riera i Garriga, el 
qual és del tenor següent: 
 
DECRET D’ALCALDIA 1990/2011 
 
REF. EXP.: CANVI DELEGACIO ESPECIAL REGIDOR 
REF. DECRET: DA- 21/11/2011 -SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 986/2011, de 5 de juliol, 
es van efectuar delegacions genèriques i especials per a comeses 
específiques a favor de diversos regidors d’aquesta Corporació. 
 
Atès que entre aquestes delegacions, hi figurava, sota la direcció i 
control del regidor que ostenta la delegació genèrica relativa a l’Àrea 
de Territori, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana, les delegacions 
especials de Ordenació del Trànsit i Estacionament; Mobilitat; Taxis i 
Transports Públics, a favor del Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Martínez 
Puig. 
 
Ateses les atribucions que em confereixen  els articles 23.4 de la Llei  
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 56 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  43 i següents del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals 
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(R.O.F.), en relació a les delegacions genèriques i especials per a 
comeses específiques que pot efectuar l’Alcalde en els Tinents 
d’Alcalde i Regidors. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER. Deixar sense efecte les delegacions especials de Ordenació 
del Trànsit i Estacionament; Mobilitat; Taxis i Transports Públics, a 
favor del Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Martínez Puig, que es varen 
efectuar mitjançant Decret d’Alcaldia n. 986/2011, de 5 de juliol. 
 
SEGON. Efectuar delegació especial de Ordenació del Trànsit i 
Estacionament; Mobilitat; Taxis i Transports Públics, a favor del 
Tinent d’Alcalde Sr. Ignasi Riera i Garriga. 
 
TERCER. Notificar aquest decret als Tinent d’Alcalde interessats.  
 
QUART. Donar compte d’aquest Decret al Ple municipal en la primera 
sessió que se celebri, i efectuar els tràmits necessaris per tal que es 
publiqui en el Butlletí Oficial de la Província, així com perquè aquestes 
modificacions de l’organització municipal es reflecteixin en la web de 
l’Ajuntament. 
 
Així ho mana i signa l'alcalde, Sr. Romà Codina i Maseras i jo, el 
Secretari, Sr. Rafael Garcia i Jimenez, en dono fe. 

 
4.-APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
(POUM) DE LLORET DE MAR EN ELS ARTICLES 222 I 245 DE LA 
NORMATIVA URBANÍSTICA I DELS PLÀNOLS D’ORDENACIÓ C8C, 
E5B, F3A, F3C I G4D, I CORRECCIÓ D’ERRORS MATERIALS. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez, el qual dóna 
lectura a la proposta. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Orobitg dient que aquest és un tema que ja ha 
passat per diferents Plens, i el que avui fem és únicament donar 
compliment a un requeriment de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, per tant, votarà a favor. 
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Rodríguez proposant una qüestió 
d’ordre, i és si avui començarà a entrar en vigor l’acord pres en l’últim 
Plenari sobre la limitació dels temps de les intervencions. 
 
El Sr. Alcalde diu que si, que s’ha optat de moment, donat els moments 
econòmics que estem passant, per un tema econòmic, i que s’utilitzarà un 
cronòmetre d’esports. La idea és donar marge i intentar no interrompre, i 
en tot cas s’avisarà una vegada el temps hagi transcorregut. Confia que no 
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s’hagi de prendre cap altre mesura. 
 
Continua la seva intervenció el Sr. Rodríguez, dient que com ja s’ha dit, 
aquest tema ha passat ja pel Ple, es tracta de la correcció d’uns errors 
concrets i el seu vot serà favorable a l’aprovació. 
 
Intervé, a continuació, el Sr. Fuertes dient que pel que fa al tema dels 
temps limitats a les intervencions del temari, ells no estan d’acord i arribat 
el moment no ho compliran. I no ho faran perquè els acords de Ple 
solament es compleixen quan interessa a l’equip de govern. I posa com 
exemple l’acord de tornar el doble sentit al passeig, que després de 6 
mesos encara no s’ha complert. 
 
Per tant, si vostès, l’equip de govern, no compleixen, nosaltres tampoc ho 
farem. 
 
Vol agrair al Sr. Jordi Martínez la seva feina en el poc temps que ha estat i 
no pot fer el mateix amb el Sr. Riera, que ens fa caminar 3 km i que ha 
posat pantalles i pivots que no serveixen gairebé per rés. Per tant, Sr. Jordi 
Martínez, potser no podrem perdonar-li perquè el Sr. Riera ens seguirà fent 
patir. 
 
Pel que fa al punt en concret, aquesta és una més de les moltes 
modificacions i correccions que s’han fet del POUM des de que fa 5 anys es 
va aprovar. Se n’han fet tantes, que aviat, si seguim aquest ritme, l’actual 
no tindrà gairebé rés a veure amb el que es va aprovar en el seu dia. Potser 
no es va fer també com vostès varen dir. 
 
També vol comentar que té el dubte, potser el Secretari podrà aclarir-ho, 
que el Sr. Codina pugui intervenir en aquest punt, ja que és propietari o co-
propietari d’un dels indrets. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Secretari General 
dient que no li consta aquesta situació i que, en tot cas, en el tema del pla 
general es considera que excepte en qüestions molt concretes hagin 
interessos directes, perquè sinó tots tindrien interès i no podria participar 
cap regidor. 
 
El Sr. Alcalde afirma que no és propietari de terrenys als que afecti aquesta 
modificació. 
 
Continua amb la seva intervenció el Sr. Fuertes dient que discrepa amb el 
que ha dit el Sr. Secretari, i que es reafirma en que s’han fet massa 
modificacions i correccions del POUM entre sols 5 anys, i creu que ja 
s’haurien d’haver fet en el seu moment. 
 
Contesta el Sr. Jordi Martínez que li sorprèn la intervenció del Sr. Fuertes. 
Lamentablement, nosaltres no som perfectes. El POUM és un instrument 
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viu, i hem de donar resposta a les peticions de la gent de Lloret per corregir 
els errors que entre tots trobem. 
 
Un pla general no és una cosa tancada i, per tant, es faran les modificacions 
i correccions que corresponguin, que es demanin i que aquest ajuntament 
tingui a bé aprovar. Es faran les estrictament necessàries, però totes les 
que siguin, no podem tancar les portes a ningú. 
 
Intervé de nou el Sr. Orobitg dient que es tracta d’un instrument viu, i que 
errors n’hi ha, aquests que avui corregim i molts altres. Això és habitual en 
tots els plans generals i creu que no s’ha de donar més importància de la 
que té. 
 
Novament, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que ell no és perfecte i que 
té molt a aprendre, doncs porta poc temps de regidor. Els que sembla que 
no s’han equivocat mai són vostès. 
 
El que està dient és que s’estan modificant massa coses i que es porta molt 
de temps fent-ho. Vostès diuen que és pel bé de Lloret, aquesta és la seva 
opinió, nosaltres en tenim una altra. 
 
Torna a insistir que els que sembla que mai s’equivoquen són vostès. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Valls dient que el que es fa avui és corregir 
errors materials, en moltes ocasions simples errors de transcripció. 
 
En cap cas, es canvia el planejament i el que fem és constatar l’existència 
d’errors materials i corregir-ho. 
 
El Sr. Codina no és propietari ni té interessos en cap dels llocs afectats, i 
molts dels errors es fan a petició de les entitats de conservació. 
 
El que passa és que, Sr. Fuertes, no té ni idea del que parla, i s’equivoca 
molt sovint, i avui una vegada més. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que els acords del Ple són per 
complir-se i els farà complir, fins i tot els temps fixats per les intervencions. 
 
L’equip de govern compleix els acords del Ple, i en concret respecte al 
passeig ja estan preparades les propostes perquè els diferents grups puguin 
dir la seva. S’enviarà properament. 
 
No voldria haver de treure la paraula a ningú. 
 
Sense més deliberació, i per 11 vots a favor dels regidors de CIU, PPC, ICV-
EUIA i ERC, i 9 abstencions dels regidors del MILLOR i PSC-PM, el Ple de 
l’Ajuntament adopta el següent acord: 
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FETS: 
 

1.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 
27 de juliol de 2011, va acordar: 
  

“-1 Aprovar definitivament la modificació del Pla d’ordenació urbanística 
en els articles 222 i 245 de la normativa i dels plànols d’ordenació C8c, 
E5b, F3a, F3c i G4d i correcció d’errors materials, promoguda i tramesa 
per l’Ajuntament de Lloret de Mar, supeditant-ne la publicació en el 
DOGC i consegüentment executivitat a la presentació d’un text refós, 
per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional 
de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions 
següents:  
(...) 
 
-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament”   
 

2.- El Servei de Planificació d’Habitatge i Sòl Residencial Associat a 
l’Habitatge Protegit de la Direcció de Promoció de l’Habitatge, en data 
21 d’octubre de 2011 ha emès informe el qual conclou: 
 

“Atès l’exposat, per tal de donar compliment a les determinacions en 
matèria de política de sòl i habitatge que preveu la normativa 
urbanística vigent caldrà complementar la documentació de la 
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal, articles 
222 i 245 de la normativa i del plànols d’ordenació C8c, E5b, F3a, F3c i 
G4d i correcció d’errors materials: 
 
- Segons l’article 17.6 de la LDH caldrà incorporar una memòria social al 
text refós del document on es justifiqui que es continua donant resposta 
a les necessitats d’habitatge amb protecció oficial al municipi de Lloret 
de Mar en l’horitzó del POUM, en cas contrari els sectors estaran 
subjectes a les reserves de sòl per a habitatge amb protecció oficial.” 

 
3.- En data novembre de 2011, els Serveis Tècnics Municipals redacten 
el Text Refós del projecte de Modificació Puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en els articles 222 i 245 
de la Normativa Urbanística i dels plànols d’ordenació C8c, E5b, F3a, 
F3c i G4d, i correcció d’errors materials, que dona compliment a les 
prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 
27 de juliol de 2011 i s’incorpora al text refós una memòria social que 
dona compliment a l’informe del Servei de Planificació d’Habitatge i Sòl 
Residencial Associat a l’Habitatge Protegit de la Direcció de Promoció 
de l’Habitatge, de data 21 d’octubre de 2011. 
 
FONAMENTS DE DRET: 

 
I.- S’apliquen a aquest expedient l’art. 96 del Decret legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei d'urbanisme 
(TRLUC); i els arts. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
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pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
II.- La legislació aplicable ve recollida als arts. 52 i 114 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, essent el quòrum 
legal necessari per a la seva aprovació el de majoria absoluta. 

 
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 Text Refós de Projecte de Modificació puntual del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en els 
articles 222 i 245 de la Normativa Urbanística i dels plànols d’ordenació 
C8c, E5b, F3a, F3c i G4d, i correcció d’errors materials, que ha estat 
redactada pels Serveis Tècnics Municipals essent d’iniciativa municipal i 
que incorpora les determinacions contingudes en l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 27 de juliol de 
2011. 
  
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat 
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes 
de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva. 

 
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA 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 íntegra a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Rodríguez dient que per fi tindrem un Pla contra les nevades, 
si bé és veritat que una mica tard. Recorda que hagués estat bé tenir-lo 
l’any 2010 quan va haver la gran nevada. 
 
Nevada que ens va tenir 3 dies sense subministrament elèctric, i que va ser 
gestionat per ICV-EUIA que llavors tenien la responsabilitat de la Conselleria 
d’Interior i que va ser objecte de crítiques per part de l’anterior alcalde Sr. 
Crespo, que fins i tot va arribar a sol.licitar la intervenció de l’exèrcit (UME). 
 
En aquelles dates, no existia aquest Pla, ara si, i ens felicitem per això, si 
bé, com ja ha dit abans, arriba tard. 
 
El mateix podem dir quan escoltem al Conseller Recoder parlar d’un nou 
tram en la factura de l’aigua. Fa un mes nosaltres ho havíem proposat en 
aquest Ajuntament. 
 
També diu el Sr. Recoder que està estudiant la possibilitat de posar la 
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ecotaxa per recaptar més diners. Nosaltres fa temps que tenim dient això, i 
com sempre se’ns tracta d’il·luminats o de que fem volar coloms. 
 
Nosaltres el que volem és que, si torna a passar això, el nostre Ajuntament 
faci la seva feina perquè és el que li correspon, i no pensin en l’exèrcit. 
 
Pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que reiteren la seva satisfacció i 
agraïment al tècnic municipal de Protecció Civil Sr. Carbonell per la feina 
realitzada en aquests document i l’encoratgem a seguir fent la feina que fins 
a dia d’avui desenvolupa impecablement. 
 
Per altra banda, indicar al Sr. Rodriguez que sembla que no sigui d’aquest 
poble, donat que no varen ser tres dies sinó sis els que no hi havia llum als 
habitatges. El Conseller d’Interior crec recordar que des del seu partit, i el 
Director General Sr. Joan Boada, també des del seu partit, ens va deixar 
sols durant la nevada. Igualment indicar que la (UME) Unitat Militar 
d’Emergències, va ser refusada per part de la Generalitat, és a dir, pel seu 
Conseller. També manifestar que varem ser molts els que varem treballar 
incansablement durant la fase d’alerta de la nevada. 
 
A continuació, intervé el Sr. Bernat dient que, com ja va dir en l’anterior 
Ple, el pla arriba tard però ha arribat. I, per tant, ens felicitem per tenir-lo. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que, com ja va dir en el 
seu moment, la Policia Local continua en precari, donat que té un generador 
”d’anar per casa” i si hi ha problemes es quedarà sense llum. 
 
En altres instal.lacions fetes últimament, com el teatre o la Casa de la 
Cultura, hi ha generadors que poden solventar la manca de llum d’aquestes 
instal.lacions en un moment determinat. 
 
Celebra la redacció d’aquest Pla i, per tant, votaran a favor. Però recorda 
que hi ha altres per fer i desgraciadament es poden donar altres situacions 
d’emergència. 
 
Finalitza demanant novament que es tingui en compte la precarietat del 
generador del que disposa la Policia Local, i prega que se solucioni. 
 
Contesta el Sr. Jordi Martínez dient que creu que hem de centrar el tema. 
Quan es produeixen aquestes situacions hi ha uns protocols que s’han de 
complir. 
 
La nevada de l’any passat va ser excepcional, no passava des de feia 30 
anys, i lamentablement si torna a passar dubte que es pugui controlar tot. 
 
El que avui s’aprova és un pla d’actuacions que s’ha d’anar posant al dia. 
 
Evidentment, en les obres noves ja es té en compte la qüestió del 
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generador, com així es farà també quan es faci la construcció de la nova 
caserna de la policia local. També tenim generadors que es poden utilitzar 
en altres indrets. 
 
Ha de dir que el centre de control de la policia local va funcionar molt bé 
durant els dies de les nevades. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Orobitg, dient que per fi tenim un instrument en 
que, suposadament, si es produeix novament una contingència, ens donarà 
les eines per sortir endavant. 
 
No vol entrar en qui tenia o no la responsabilitat i, per tant, es felicita de 
tenir aquest instrument. Els tècnics han d’estar atents, donat que és un 
document viu i que s’haurà d’anar actualitzant perquè no quedi buit. 
 
Essent les 20:39 hores i prèvia autorització de la Presidència, s’incorpora a 
la sessió el Sr. Cortés. 
 
De nou, intervé el Sr. Rodríguez dient que no varen ser 6 sinó 3 els dies que 
no va haver electricitat, i si que varen estar en contacte els responsables 
d’interior amb els diferents llocs afectats. Interior va estar sempre en 
contacte, però alguns varen voler sortir en la foto, i no atendre les trucades 
dels responsables d’aquestes àrees, que sí que les varen fer. 
 
No és responsabilitat de la Generalitat sinó de l’Ajuntament en que 4 dies 
després de la nevada hagués encara neu en els carrers, ja que hi havia neu 
i gel, i això no era qüestió de la Generalitat, que en 24 hores havia netejat 
les carreteres. 
 
Ha comentat això perquè mai ha hagut un debat sobre el que va passar 
aquells dies. 
 
Recorda també que aquest pla s’ha fet amb una subvenció concedida per 
l’anterior govern de la Generalitat. 
 
Pren la paraula novament, el Sr. Enric Martínez, insistint que varen ser 6 i 
no 3, i que molts varen estar 48 hores treballant sense parar. La UME va 
arribar fins a Can Cabanyes i pot afirmar que des de Lloret es varen fer tots 
els esforços que es varen poder. Es va fer molta feina. 
 
Finalitza dient que aquests plans són vius i que s’han d’anar posant al dia. 
 
Intervé de nou el Sr. Fuertes dient que consideren que el pla ja està bé i 
que ell considera correcte que les noves infraestructures ja tinguin 
generadors. Per això continuen pensant que també ho ha de tenir la Policia 
Local per si, en aquests moments, passés alguna cosa. De moment la 
Policia Local el que té no serveix per gaire cosa i, per tant, creu que se’ls 
hauria de proporcionar un, perquè si hi hagués una urgència es pogués 
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donar una resposta ràpida.  
 
Creuen prioritari que la Policia Local tingui ja un generador, per estar ben 
preparat i poder portar a terme els seus serveis el millor possible, i que no 
es vegin impedits per manca de llum. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Riera dient que el pla ha estat exposat 
al públic perquè es fessin aportacions, i no se n’ha fet cap. 
 
La situació que es va donar l’any passat amb la nevada va ser 
extraordinària, no normal. Entén que Lloret no estarà preparat mai per una 
nevada d’aquestes dimensions. Si ho estarà La Molina, perquè és el que 
toca. Lloret, en canvi, té els mitjans necessaris per protegir i millorar les 
seves platges. 
 
Desgraciadament, si torna a passar la situació serà difícil. En aquest pla el 
que es fa és un inventari de béns.  
 
Pel que fa al que s’ha comentat de l’anterior alcalde, Sr. Crespo, i la seva 
actuació en els fets, va estar 24 hores sense parar, i el que va dir és que ell 
no es movia de Lloret per anar a una reunió fora, és a dir, que si havia 
d’haver una reunió, havia de ser on eren els problemes, a Lloret. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde tornant a felicitar al tècnic per la seva tasca, 
dient també que s’estan fent els primers passos per tenir la nova caserna de 
la policia local, i que no li sembla malament posar en el proper pressupost 
la compra d’un generador per a la Policia Local. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

FETS: 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de setembre de 2011, 

va acordar: 
 
“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 al·legacions.” 

 
2.- L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini d’un 

mes amb la publicació dels corresponents Edictes al Butlletí Oficial 
de la província de Girona núm. 197 de data 14 d’octubre de 2011, 
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5984 de data 14 
d’octubre de 2011, el Diari de Girona de data 12 d’octubre de 2011 i 
Tauler d'Anuncis de la Corporació. Durant el termini d'informació al 
públic no s'ha presentat cap al·legació, tal i com es desprèn de la 
certificació lliurada pel Secretari Delegat i que consta a l' expedient 
administratiu tramès a aquests efectes 

 
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 
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 definitivament el Pla – Manual d’ Actuació per a 
Nevades, dins el Pla d’ Emergències Municipal de Lloret de Mar, 
d’iniciativa municipal. 
  
Segon.- Disposar la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la 
província, Diari Oficial de la Generalitat i Tauler d’Anuncis de la 
Corporació. 

 
6. PROPOSTA  D’ACORD  DE L’EXPEDIENT NUM. 1/11 DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE L’OO.AA 
SERVEIS DE COMUNICACIÓ. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola, el qual 
dóna lectura a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Cortés dient que avui la funció de la ràdio cal potenciar-la, ja 
que és una eina d’utilitat social i de cohesió del poble, de sentir la 
pertinença a Lloret de tots els seus residents, i que també ha ajudat en la 
normalització lingüística del català. 
 
També és cert que estem en època d’austeritat i de rigor pressupostari com 
a virtut, i per això si bé hem de potenciar la ràdio, hem de ser curosos amb 
el tema econòmic. 
 
Malauradament, hi ha ràdios municipals que estan tancant, com la 
d’Hospitalet. Per això hem de treballar perquè la nostra ràdio sigui 
moderna, eficient i eficaç. 
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Pren la paraula el Sr. Orobitg dient que es tracta de feines addicionals fetes 
amb motiu de les eleccions i que, per tant, votarà a favor. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez dient que a la reunió del Consell 
d’Administració ja va proposar que s’estudiés la possibilitat en el futur de 
que, si és necessari fer hores extres es puguin compensar amb vacances. 
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Bernat dient que ja es va aprovar per 
unanimitat al Consell de la Ràdio i que, per tant, avui també votaran a 
favor. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Fuertes dient que aquest tema ja es va tractar, 
com ja s’ha dit, al Consell de la Ràdio, i que si es fan hores s’han de pagar. 
De totes maneres, considera que s’ha de racionalitzar el tema de les hores 
extraordinàries i que s’hauria de tenir en compte a l’hora de fer els horaris,  
si existeixen o no fets importants que s’hagin de complir. 
 
Pren la paraula, seguidament, la Sra. Olivé dient que la ràdio municipal es 
regeix per dos vessants importants, una la informació i l’altra la voluntat de 
servei. 
 
No podem oblidar els moments de crisi econòmica que passem. Per tant, 
hem de conjugar la racionalització de les hores extres amb el cobriment 
dels actes que, com tots sabem, es desenvolupen els vespres i els caps de 
setmana. Serem curosos vers el proper any 2012. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 

 
Atès que es fa precís portar a terme la present  modificació de crèdit 
núm. 1/11 del Pressupost de l’Ens Autònom per a fer front a 
determinades despeses que no es poden demorar per al proper 
exercici. 
   
Atès que s’han examinat les partides pressupostàries insuficientment 
dotades i les que manca dotació, i considerant que és convenient dur 
a terme modificacions al Pressupost de l’OO.AA. Serveis de 
Comunicació, al Consell d’administració es presenten les modificacions 
que tot seguit es relacionen per a que proposi al Ple de la Corporació 
l’adopció de l’acord corresponent: 
 
A) MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES  

 
 I) Suplement de crèdit  (despesa corrent) 
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    Codi partida Detall  Increment   
11 4910 15101 Gratificacions 7.500,00 € 
11 4910 16000 Quota empresarial SS.SS. 2.500,00 € 
      TOTAL 10.000,00 € 

 
B) RECURSOS ECONÒMICS 

 
Els recursos econòmics a utilitzar per a fer front a l’expedient de 
referència s’instrumentarà d’acord amb el que disposa l’article 177.4 
del RDL 2/2004, de 5 de març i R.D. 500/90 de 20 d’abril, articles 35 
al 37 i 49. 
 

I) Majors i/o nous ingressos 
    Codi partida Detall  Increment   
11   40000 Aportació Ajuntament       10.000,00 € 
      TOTAL      10.000,00 €  

 
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 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 presentar-se 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. 

 
7. PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 3/11 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola, el qual dóna lectura 
primerament a una esmena presentada, que suposa un petit afegit a la 
proposta que consta a l’expedient, del tenor següent: 
 

Es proposa incorporar les següents transferències de crèdit a la 
proposta d’acord de modificació de crèdit 3/11 del vigent pressupost 
de la Corporació: 
 

A) Aprovar les següents modificacions pressupostàries: 
 

  I) Transferències positives (despesa corrent) 
codi detall Increment 

2300 48001 Benest.i família.- Trans. corrents famílies 26.000,00 
4310 47900 Comerç.- Transf. corrents (Pla dinamitz.) 5.000,00 
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    Total 31.000,00 
 

B) Els recursos  econòmics  a utilitzar  per  a  fer-hi  front 
s’instrumenta  d’acord  amb  el  que  disposa  article 177.4  R.D.  
2/2004 de 5 de març. 

 
  I) Transferències negatives (despesa corrent) 

codi detall  Minorament 
2300 46501 Benest.i família.- Transf.corr.Cons.Com. 12.000,00 
1510 47900 Serv. Urbanisme.- Altres transferències 5.000,00 
1720 47900 Medi ambient.- Altres transferències 5.000,00 
3200 47900 Ensenyament.- Altres transferències 3.000,00 
1340 47901 Protecció civil.- Altres transferències 6.000,00 

       
    Total 31.000,00 

 
Seguidament, cita les partides més importants objecte de l’expedient de 
modificació, així com els totals d’aquestes. 
 
Intervé el Sr. Cortés dient que és una modificació que representa un 
percentatge molt petit del pressupost i que, per tant, votarà favorablement. 
 
Pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que dels 516.000 € de la modificació de 
despesa corrent, 232.000 corresponen a gratificacions, és a dir, a hores 
extraordinàries. 69.000 corresponen a enllumenat i semàfors, i 118.000 a 
amortització de préstecs.  
 
Vol ressaltar que si bé hi ha 25.000 € dedicats a contractes a tercers del 
Teatre, en les transferències negatives hi ha dues partides també del 
Teatre per valor de 45.000 €. 
 
En el tema de l’afegit, creu que s’ha de destacar que hi ha 26.000 € per a 
serveis socials en l’apartat de transferències a famílies. 
 
Pel que fa al suplement de crèdit, les baixes venen per via pública i 
cementiri, i es va fer amb l’objecte de no perdre aquests diners, ja que 
venen de fora de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, votarà favorablement i demana el vot també afirmatiu dels 
altres grups, per les raons abans esmentades. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez dient que quan parlem de les 
gratificacions, ens estem referint a hores extres, i suposa que una gran 
part de les de la Policia Local és deuen a les realitzades el mes d’agost, 
com a conseqüència directa del que va passar. Entén que aquest és un 
tema que s’hauria de controlar i ser curosos, i creu que és motiu de 
reflexió. 
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Suposa que les transferències negatives del teatre, tant en el tema de 
neteja com d’activitats, és perquè s’ha obert més tard del previst, i això ha 
originat aquest estalvi. 
 
Pregunta on van els 26.000 € dedicats a serveis socials, si directament a 
les famílies o a una institució concreta. 
 
Pren la paraula, tot seguit, el Sr. Enric Martínez, tot dient que la modificació 
de crèdit que es presenta és com en anteriors plens, traspassant conceptes 
que no s’han utilitzat per sufragar les despeses que tenim pendents, 
deixant clar que aquesta modificació de crèdit no suposa cap augment en el 
Pressupost de la Corporació. 
 
Tota manera crec que és de rebut demanar a l’equip de govern que posi fil 
a l’agulla en el sentit de vetllar perquè els serveis tècnics estiguin pendents 
dels terminis de  les subvencions sol·licitades a estaments supramunicipals, 
com és el “Fons de Subvencions 2008-2011”, donat que s’ha hagut que 
sol·licitar a la Diputació de Girona segons consta en l’acord de Junta de 
Govern de data 31/10/2011 apartat 38.10, un canvi de destinació d’una 
subvenció d’un import de 309.938 €, que en principi estava destinada a 
“Reparació i millores de vies publiques i a la rehabilitació i ampliació del 
cementiri” i per no perdre-la s’ha destinat al Projecte de Renovació i 
Millores de la Xarxa de distribució d’aigua de l’ Urb. Lloret Verd.  
 
A continuació, intervé el Sr. Bernat dient que des del PSC entenen que 
tractant-se de gratificacions d’hores extres dels treballadors, s’han de 
pagar, tot i que demanarien que a partir d’ara es controli l’increment 
d’hores extres i, en qualsevol cas, que es compensin en hores de festa, 
com ja marca el conveni. 
 
Pel que fa a la modificació corresponent a l’increment de 25.000 € del 
contracte a tercers del teatre, ens agradaria que el Sr. Frigola ens 
expliqués de què es tracta, doncs ja tenim dues empreses contractades i si 
afegim una altra els preus pujaran molt i per tant, serà molt més fàcil que 
el teatre sigui deficitari. 
 
L’altre dia vaig sentir el Sr. Alcalde a la cinquena inauguració del teatre de 
Lloret de Mar, que s’havien prioritzat els interessos dels actors, directors i 
tècnics per sobre dels estètics i arquitectònics. Però és molt fort que un 
equipament que ens ha costat 8 milions d’euros, el dilluns no es pugui 
utilitzar perquè ens falta conserge. 
 
Incrementem un contracte a tercers de 25.000 euros, però són incapaços 
d’aconseguir obrir el dilluns, que per altra banda és un bon dia per fer 
teatre.  
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Hi ha solucions, com separar la sala gran dels bucs d’assaig, que no sap  
perquè no s’ha fet d’entrada; així prioritzarien els interessos dels que volen 
assajar en els bucs fins l’hora que fos necessari, i sense suposar un major 
cost per l’Ajuntament. 
 
També si la taquilla d’entrada la posem a l’entrada principal, estalviaríem 3 
persones en cada funció, les que paguem ara per les 3 portes d’accés a la 
sala. 
 
També veiem que hem de pagar 9.500 € més pel manteniment i 
conservació de l’edifici de la Plaça de Braus quan ja s’havien pagat 21.400 
€, li tornem a formular una pregunta, perquè és?. Perquè aquest edifici ens 
està costant molt car, com la biblioteca, que també hi afegim 8.000 € més. 
Expliqui’ns, si us plau, si és per les goteres o perquè. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Fuertes, demanant retirar aquest punt de 
l’ordre del dia. El motiu no és altre que la voluntat d’amagar informació per 
part de l’equip de govern sobre alguns dels punts que formen part 
d’aquesta modificació de crèdit. 
 
Se’ls ha denegat una part de la documentació que ells havien demanat, en 
concret les factures de la biblioteca i de la conservació de la plaça de braus, 
de 8.000 i 9.800 €, respectivament.  
 
Tot i que, segurament, ara diran, falsament, que és una previsió, el nostre 
Interventor té ja signat el pagament d’aquestes factures. Factures que han 
demanat i que per ordre de l’Alcalde se’ns han denegat. 
 
Després d’haver consultat amb el nostre departament jurídic, també tenim 
un departament urbanístic que els assessora, Sr. Valls, ja que ell 
lamentablement no sap de tot, disposem de jurisprudència i diverses 
sentències del Tribunal Suprem en el que queda clar que tenim dret a la 
informació sol.licitada. També ens han dit que aquesta actitud podria ser 
constitutiva d’un delicte, vostès sabran el que fan. 
 
Conscientment, se’ns ha denegat i ens amaguen informació, i si no es deixa 
el tema sobre la taula, seguirem les altres vies ja anunciades. 
Seguidament, dóna lectura al primer paràgraf de l’art. 14 del RD 
2568/1986, així com a part de l’art. 15 del citat reglament, fent referència 
així també a l’art. 37 de la Llei de Procediment Administratiu, tots ells 
referents a l’accés dels documents per part de regidors. 
 
Repeteix que si no se li facilita aquesta documentació, s’hauria de deixar el 
tema sobre la taula perquè tenen dret a tenir aquesta informació abans que 
el tema es tracti. 
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Contesta el Sr. Alcalde, dient al Sr. Fuertes que en cap moment s’ha dirigit 
a demanar-li a ell cap informació avui, i per tant no li ha amagat rés ni li ha 
negat cap informació. Dir que se li ha amagat dades és falsejar la realitat. 
 
No deixarem el tema sobre la taula perquè aquesta modificació s’ha de fer 
abans de final d’any, per tant, faci el que cregui oportú, però ha de quedar 
clar que no li hem amagat rés. 
 
En el torn de resposta, intervé el Sr. Frigola dient que els 26.000 € de 
serveis socials van per Aspronis i Lauretum (contestant al Sr. Rodríguez). 
 
Respecte a la intervenció del Sr. Enric Martínez, dir-li que la Diputació ha 
avançat el període de justificació, i és per això que hem hagut de canviar 
l’objecte de la subvenció. 
 
Pel que fa al teatre, és evident que hem hagut de posar al dia les diferents 
partides, d’acord amb les dades de l’inici de les activitats, i s’estudiarà 
intentar solucionar el tema del conserge en el nou pressupost. 
 
Aquests 25.000 € no és un nou contracte, sinó el de Nord Produccions, ja 
que solament s’havia previst el de Bitó. Per tant, no es tracta d’un 
contracte nou. 
 
En aquests moments obrir el dilluns significa hores extres i, per tant, en 
aquests moments és difícil solucionar-ho. Com ja ha dit, es tindrà en 
compte en els pressupostos. 
 
Dir-li al Sr. Fuertes que ells si reconeixen els seus errors, i ja ho ha dit que 
tant al teatre com a la Casa de la Cultura hi ha deficiències, i estan 
intentant solucionar-les. 
 
En relació a la intervenció sobre el tema de les factures, dir-li al Sr. Fuertes 
que no han comès cap il.legalitat, i que en tot cas ell sabrà el que ha de 
fer. 
 
De nou, intervé el Sr. Bernat dient que tenim 25.000 € per un contracte a 
tercers, i no tenim per pagar a un conserge els dilluns. 
 
Hem de ser conscients que els espectacles seran cars, i per tant encara 
dependrem més dels grups de Lloret, i aquests han d’assajar i el dilluns és 
un bon dia. Per tant, hem de poder solucionar aquest tema. 
 
També creu que s’hauria de canviar les ubicacions del bar i del guarda-
roba. Ens estalviaríem gent. Insisteix també en el tema de separa els bucs 
d’assaig de la resta del teatre, i si els grups tinguessin clau no s’hauria de 
tenir un conserge ni restringir els horaris d’utilització. 
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Pren la paraula, novament, el Sr. Fuertes, dient que ell ha demanat 
aquesta informació a l’Interventor aquest matí i se li ha negat. Que li ha dit 
que ho havia de consultar, i després li ha tornat a negar dient que vostè (el 
Sr. Alcalde) ho havia prohibit (això a la sortida de la Junta de Govern). 
 
Després ha parlat amb el Sr. Frigola em el mostrador de Secretaria i li ha 
dit que no li donarien les factures, per tant, no tenim aquesta informació. 
 
També li ha dit el Sr. Frigola que quan volgués li acompanyaria a veure on 
s’han fet aquestes despeses, i jo li he dit que no volia veure això, sinó 
veure les factures. Ells tenen dret, per la seva feina, a fiscalitzar la gestió 
de l’equip de govern. 
 
Insisteix que s’hauria de retirar aquest punt de l’ordre del dia, donat que no 
disposa de tota la informació a la que té dret, i això no es pot permetre, si 
bé ja s’ho esperaven abans d’entrar a l’Ajuntament. 
 
I ho volen saber perquè no estan d’acord en la despesa que suposa posar el 
rètol de “Casa de la Cultura” o les moltes factures de Bartomeu Comas 
sobre temes d’electricitat de la biblioteca (35.000, 40.000, etc.). 
 
Es cert que en privat, l’equip de govern, els han reconegut deficiències en 
les infraestructures, però ells tenen dret a tenir aquesta informació, i per 
això la demanen. 
 
Contesta de nou el Sr. Frigola, que el Sr. Fuertes el que ha fet aquest 
mateix matí és demanar totes les factures, cosa que no era possible fer en 
aquell moment. Hauria d’haver-ho fet seguint el tràmit legal establert. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que els sap greu que es parli 
de persones que no poden intervenir en aquesta sessió, i en tot cas es farà 
el que s’hagi de fer. Les factures les hauria d’haver demanat per escrit i, 
com ja ha dit, el tema no es treu de l’ordre del dia i, per tant, faci el que 
cregui convenient. 
 
Evidentment, moltes de les hores extres de la Policia es deuen als incidents 
de l’estiu, i tots volem controlar el tema, però recorda que diferents grups 
varen demanar que es fessin les hores extres que fossin necessàries. 
 
Del tema de l’aigua, si els sembla, Sr. Rodríguez, parlarem un altre dia. 
 
Es molt important optimitzar les hores extres, perquè sinó haurem de 
retallar, ja que no podem entrar en dèficit, i tenim una sèrie de serveis que 
són obligatoris i que hem de donar de totes maneres. Això és una 
responsabilitat de tots plegats. 
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Ens hem de replantejar molts temes, per exemple ens hem de replantejar 
el teatre, i potser mancomunar serveis i solucionar temes com el del bar o 
el guarda-roba. Hem de ser capaços de millorar el dia a dia. 
 
Sense més deliberació, i per 11 vots a favor dels regidors de CIU, PPC, ERC 
i NO ADSCRIT, 4 abstencions dels regidors de PSC-PM i ICV-EUIA, 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 Increment  
2300 13000 Benest.i família.- Personal laboral 18.000,00 
3216 13000 Llar infants L.Anglada.- Pers.laboral 30.000,00 
3370 13000 Casal jubilat.- Pers.laboral 19.000,00 
1320 15001 Policia local.- Product.funcionaris 14.000,00 
1510 15001 Serv.Urbanisme.- Product.funcion. 2.200,00 
1690 15001 Serv.Públics.- Product.funcionaris 3.000,00 
9200 15001 Serv.Grals.- Product.funcionaris 3.000,00 
9260 15001 Serv.inform.- Product.funcionaris 1.500,00 
9310 15001 Serv.Econòmics.- Poruct.funcionaris 3.000,00 
1320 15003 Policia local.- Product.laborals 1.000,00 
1330 15003 Aparcaments.- Product.laborals 1.000,00 
1710 15003 Parcs i jardins.- Product.laborals 1.000,00 
3370 15003 Casal jubilat.- Product.laborals 2.000,00 
4320 15003 Turisme.- Productivitat laborals 1.700,00 
9200 15003 Serv.Grals.- Product.laborals 1.000,00 
1320 15100 Policia Local.- Gratif.funcionaris 35.000,00 
1690 15100 Serv.públics.- Gratif.funcionaris 14.000,00 
1710 15100 Parcs i jardins.- Gratif.funcionaris 1.000,00 
3320 15100 Biblioteca mpal.- Gratif.funcionaris 2.000,00 
3340 15100 Cultura.- Gratif.funcionaris 4.000,00 
9200 15100 Serv.Grals.- Gratif.funcionaris 2.000,00 
9202 15100 Arxiu.- Gratif.funcionaris 1.500,00 
1320 15101 Policia Local.- Gratif.laborals 4.000,00 
1330 15101 Aparcaments.- Gratif.laborals 3.000,00 
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1640 15101 Cementiri.- Gratif.laborals 2.000,00 
1690 15101 Serv.Públics.- Gratif.laborals 26.500,00 
1710 15101 Parcs i jarrdins.- Gratif.laborals 11.000,00 
1721 15101 Medi ambient.- Gratif.laborals 3.000,00 
1790 15101 Platges.- Gratif.laborals temporals 10.000,00 
3340 15101 Cultura.- Gratif.laborals 2.000,00 
3370 15101 Casal jubilat.- Gratif.laborals 6.000,00 
3425 15101 Pistes atletisme.- Gratificacions 1.000,00 
9260 15101 Serv.inform.- Gratif laborals 3.000,00 
1790 21000 Platges.- Cons.i manteniment 12.000,00 
2300 21200 Benestar i família.- Cons.i mant 3.000,00 
3214 21200 CEIP Àngels Alemany.- Cons.mant i rep. 10.000,00 
3216 21200 Llar infants L.Anglada.- Cons, mant i rep. 12.000,00 
3320 21200 Biblioteca mpal.- Cons, mant i rep 8.000,00 
4311 21200 Mercat mpal.- Cons., mant i rep. 3.000,00 
9202 21200 Arxiu.- Cons., mant i rep 3.000,00 
9203 21200 Edifici Plaça de Braus.- Cons.i mant. 9.500,00 
1650 22100 Enllumenat i semàfors.- Subm.llum 69.000,00 
1790 22699 Platges.- Cànon Mopu concessió 2.000,00 
3351 22706 Teatre.- Contracte tercers 25.000,00 
4910 44000 Comunicacions.- Transf. corrents OO.AA 10.000,00 
2300 48001 Benest.i família.- Trans.corrents famílies 26.000,00 
4310 47900 Comerç.- Transf.corrents (Pla dinamitz.) 5.000,00 
0110 91300 Deute públic.- Amort.préstecs 118.000,00 
       
    Total 547.900,00 
 
  II) Suplement de Crèdit (inversió)  
codi detall Increment  
1610 62700 Serv.aigües.- Millores instal·lacions 309.938,00 
       
    Total 309.938,00 
  Total expedient de modificació de crèdit = 857.838,00 
 

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  Minorament 
9120 10000 Òrgans de govern.- Retribucions 76.000,00 
9200 12000 Serv.Grals.- Retrib.bàsiques 10.000,00 
9310 12000 Serv.Econòmics.- Retrib.bàsiques 7.000,00 
9200 12100 Serv.Grals.- Retrib.complement. 12.000,00 
1640 13000 Cementiri.- Pers.laboral 15.000,00 
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1690 13000 Serv.Públics.- Pers.laboral 16.200,00 
1790 13000 Platges.- Pers.Laboral temporal 15.000,00 
1510 16000 Serv.Urbanisme.- SS.SS. Funcionaris 14.500,00 
1690 16000 Serv.Públics.- SS.SS. Funcionaris 4.000,00 
9200 16000 Serv.Grals.- SS.SS. Funcionaris 8.000,00 
1320 16001 Policia Local.- SS.SS.laborals 18.000,00 
1690 16001 Serveis Públics.- SS.SS. Laborals 36.700,00 
1320 20400 Policia Local.- Lloguer vehicles 10.000,00 
1690 20400 Serveis Públics.- Lloguer vehicle 1.500,00 
1710 20400 Parcs i jardins.- Lloguer vehicles 8.000,00 
3351 22609 Teatre.- Despeses activitats 25.000,00 
3400 22609 Esports.- Despeses activitats 20.000,00 
3200 22699 Ensenyament.- Activitats diverses 10.000,00 
3351 22700 Teatre.- Contracte neteja 20.000,00 
1610 22703 Servei d'aigües.- Cons.Costa Brava Potab. 44.000,00 
0110 31001 Deute públic.- Inter.préstecs formalitzats 118.000,00 
2410 46501 Prom.Treball.- Transf.corr.Consell Com. 28.000,00 
2300 46501 Benest.i família.- Transf.corr.Cons.Com. 12.000,00 
1510 47900 Serv.Urbanisme.- Altres transferències 5.000,00 
1720 47900 Medi ambient.- Altres transferències 5.000,00 
3200 47900 Ensenyament.- Altres transferències 3.000,00 
1340 47901 Protecció civil.- Altres transferències 6.000,00 
       
    Total 547.900,00 
 
  II) Baixes de Crèdits  (inversions)  
codi detall  Minorament  
1550 61907 Vies públiques.- Reparació i millores 179.938,00 
1640 63201 Cementiri.- Rehabilitació i ampliació 130.000,00 
       
    Total 309.938,00 
 

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 
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 presentar-
se 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 

 
8. MOCIÓ DEL PARTIT MUNICIPAL ICV-EUiA, PER COMMEMORAR EL 
DIA INTERNACIONAL PER L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS 
LES DONES. 



24 

 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez, el 
qual dóna lectura íntegra a la moció. 
 

La Llei 5/2008 del Dret de les Dones a eradicar la violència masclista, 
defineix: “La violència masclista és aquella que s'exerceix contra les 
dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de 
desigualtat en el marc del sistema de relacions de poder dels homes 
sobre les dones i que produïda per mitjans físics, econòmics o 
psicològics puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, 
sexual o psicològic per a la dona, així com a les amenaces d'aquests 
actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es 
produeixen a la vida pública com privada”. 
 
En el marc del 25 de Novembre, dia internacional per l’eradicació de 
la violència masclista, la societat civil i les administracions públiques 
del país manifestem a través de diferents accions reivindicatives, el 
rebuig i la condemna de les situacions de violència que pateixen les 
dones. Així mateix, expressem el nostre recolzament absolut i 
solidaritat a les dones que la pateixen.  
 
Atès que les diferents formes que pren la violència masclista són 
l’expressió d’una discriminació que arriba a nivells d’extrema 
gravetat, absolutament intolerables, que evidencien la necessitat de 
transformar l’ordre social i els patrons socials i culturals de les 
societats del segle XXI. L’eradicació de la violència no pot ser un ideal 
utòpic, cal treballar incansablement pel dret a la seguretat i la 
llibertat de totes les dones. I cal continuar treballant per la necessària 
transformació social,  intervenint en  les causes estructurals de la 
discriminació per a eradicar-ne el sexisme. 
 
Atès que l’eradicació de la violència masclista encara és lluny, 
malgrat els avenços produïts durant els últims anys d’aplicació de la 
Ley Integral contra la Violencia de Género i de la Llei del Dret de les 
Dones a Eradicar la Violència Masclista, que han comportat millores 
significatives i una major consciència social sobre el problema de la 
violència que s’exerceix contra les dones. No obstant, cal ser 
conscients que queda un llarg camí a recórrer per eradicar aquesta 
xacra social.  
 
Atès que els esforços i els recursos que s’han destinat en la lluita 
contra la violència masclista han trobat en les administracions locals 
els principals agents impulsors de polítiques destinades a garantir els 
drets de les dones a viure lliures de violència. En aquest sentit, els 
Ajuntaments han desenvolupat un paper clau i decisiu en el 
desplegament de recursos i serveis adreçats a les dones, amb 
recursos propis i amb subvencions d’altres administracions.  
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Atès que la situació econòmica de crisi en la que ens trobem i les 
decisions polítiques dels governs, nacional i estatal,  d’afrontar la crisi 
retallant la despesa pública i les polítiques socials, generen la màxima 
preocupació pel risc que aquests avenços es  puguin veure afectats. 
 
Atès que des ICV-EUiA reivindiquem la necessitat de prioritzar la 
política de proximitat en la lluita contra la violència masclista i, per 
tant, considerem imprescindible que els Ajuntaments continuïn 
desenvolupant i impulsant els recursos d’atenció a les dones i 
preservant el sistema de finançament d’aquests, a través de la 
implicació de la resta d’administracions, tant supralocals com 
autonòmiques. La crisi no ha de servir d’excusa per a retallar els 
drets socials, ni els drets de les dones a viure lliures de violència.  
 
Atès que la violència masclista respon a una manera de definir les 
identitats de gènere i les relacions entre homes i dones, generant un 
sistema relacional que perpetua la superioritat dels homes sobre les 
dones, que assigna diferents atributs, rols i espais en funció del sexe. 
I tanmateix, la violència és exercida com un instrument de poder que 
pretén la subordinació a les dones, com a mecanisme de submissió 
per tal de consolidar aquest domini de l’home.  
 
Atès que, es fa evident que la violència vers les dones no és 
equiparable a la violència que poden patir altres persones o 
col·lectius, ni restringida a l’àmbit privat, domèstic o familiar.  
 
Atès que les recents mesures empreses pel Departament d’Interior en 
el canvi de model d’intervenció en matèria de seguretat de les dones, 
pel qual, s’ha equiparat la violència masclista a altres tipus de 
violències (a infància i gent gran) i se l’ha restringit a un fenomen 
que té lloc en l’àmbit privat, fent reduccionisme de la causalitat. 
Aquest fet comporta la pèrdua de l’abordatge específic de les 
múltiples causes de la violència masclista i la vulneració dels drets 
que reconeixia la Llei del Dret de les Dones a Eradicar la Violència 
Masclista. 
 
Per tot això, en el marc del 25 de novembre, dia internacional per 
l’eradicació de la violència masclista, 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: 
 

1. Instem als governs locals, al Govern de Generalitat i al govern 
estatal a comprometre’s en mantenir les dotacions 
pressupostàries dedicades a la lluita per a la eradicació de la 
violència masclista als pressupostos del 2012 i a preservar els 
recursos d’atenció i recuperació integral de dones víctimes 
d’aquestes. 
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2. Reclamem al Govern de la Generalitat a que abordi la violència 
masclista en els termes que estableix la Llei 5/2008 i a 
mantenir instruments com el Programa de Seguretat contra la 
violència masclista que, en matèria de seguretat, va significar 
avenços molt positius en la lluita per l’eradicació d’aquesta.  

 
3. Instem a les diverses institucions a tractar les violències vers 

les dones en les seves diferents situacions de manera 
específica atès que la naturalesa de la violència masclista és 
totalment diferent a la d’altres tipus de violència.  

 
4. Trametre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament 

de Catalunya, del Congrés dels Diputats, a l’ Institut Català de 
les Dones, a les associacions municipalistes, i a les entitats 
locals i comarcals de dones. 

 
Intervé el Sr. Orobitg dient que tots compartim l’esperit de la moció en un 
tema que representa una problemàtica no solucionada. 
 
El grup municipal de CIU ha presentat una esmena amb la que ell està 
d’acord, per treure aquella part de la moció que es pot considerar partidista, 
ja que entén que aquesta moció es podria presentar de diferents formes. 
 
Creu que és important que un tema com aquest s’aprovi per consens i, per 
tant, demana al Sr. Rodríguez que accepti l’esmena, ja que realment el que 
se suprimeix és a la part expositiva, i a la part dispositiva es fa una síntesi. 
 
Pren la paraula el Sr. Enric Martínez dient que el seu desig és que aquests 
tipus de mocions no s’haguessin que presentar a cap ajuntament, però 
malauradament la violència de gènere es una lacra que a dia d’avui no hem 
pogut eradicar de la nostre societat, creiem que la societat ha de ser 
conscient que aquestes actituds són del tot deplorables i instem a què les 
administracions tinguin ma ferma en el compliment de la llei i que els 
maltractadors compleixin les condemnes integres; i si s’escau endurir la llei. 
 
Per tot això, aprovaran la moció. 
 
Seguidament, intervé la Sra. Pascual dient que el PSC creu que la lluita 
envers aquesta xacra social que patim i que s’emporta més morts que el 
terrorisme en el nostre país, ha de ser cabdal. Per tant, donaran suport a 
totes aquelles propostes que vagin en la línia de defensar les víctimes, 
jutjar i perseguir els responsables i eradicar aquesta terrible realitat. 
 
Creiem que la Llei de la violència masclista ha estat un primer pas 
importantíssim però que, efectivament, encara queda molt camí per córrer. 
I en aquest sentit nosaltres donem suport a la moció, si bé també estem 
d’acord en l’esmena que CIU presenta. 
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Pren la paraula, a continuació, el Sr. Fuertes, dient que el text de la 
pancarta que hi ha davant l’Ajuntament amb el lema “El teu silenci el fa 
més fort” creu que ho diu tot, i entenen que totes les administracions han 
de treballar per aconseguir eradicar aquest greu problema. 
 
Tot seguit, intervé la Sra. Saracibar donant primerament lectura a l’esmena 
presentada pel seu grup, que és del tenor següent: 
 

El sisè paràgraf de la part expositiva de la moció, quedaria redactat 
de la següent manera: 
 
“Atès que la situació econòmica de crisi en la qual ens trobem, 
genera la màxima preocupació pel risc que aquests avenços es 
puguin veure afectats.” 
 
Se suprimeix el desè paràgraf de la part expositiva de la moció. 
 
El punt número 2 de la part dispositiva de la moció, quedaria redactat 
de la següent manera: 
 
“Instem al govern de la Generalitat que continuï abordant la violència 
masclista en els termes que estableix la llei 5/2008, seguint la línia 
que s’ha portat i s’està portant a terme en els darrers anys amb els 
diferents programes, augmentant-ne l’eficàcia i treballant la 
prevenció i l’atenció a les dones víctimes de la violència masclista.” 

 
Continua explicant aquests canvis. El primer és perquè la Generalitat ha 
mantingut l’acord amb les entitats municipalistes, amb els ajuntaments i 
amb altres ens locals, per al manteniment econòmic dels SIAD, serveis 
municipals amb sosteniment i recursos de l’Institut Català de les Dones. 
Aquest 2011 s’ha mantingut la partida pressupostària per transferir la 
mateixa quantitat als ens locals en concepte de sosteniment dels SIAD a 
través de la signatura del Contracte Programa amb l’ICD. El compromís del 
govern de la Generalitat pel que fa a la col.laboració interinstitucional en 
relació als serveis municipals, per lluitar contra la violència masclista, és 
una evidència que fa més enllà del discurs polític de cada partit.  
 
La supressió del paràgraf desè, és perquè és falç el que diu. Es cert que la 
violència vers les dones no és equiparable a la violència que poden patir 
altres col.lectius. Cada violència és terrible en la seva gènesi i en els seus 
efectes, i ens neguem a fer un rànquing de les violències. Les mesures 
empreses pel Departament d’Interior, són un canvi de paradigma, de model 
d’intervenció en matèria de seguretat, si, però no s’ha equiparat la violència 
masclista a altres tipus de violències. 
 
El departament d’Interior, juntament amb l’ICD, els departaments de Salut, 
Justícia, Ensenyament, Secretaria de Família i ICASS, ha elaborat un Pla 
d’atenció a les víctimes de violència, que amplia les competències, els 
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instruments, l’efectivitat i els col·lectius a protegir de l’antic Programa 
contra la violència masclista. Cadascun dels col·lectius a atendre tenen unes 
especificitats determinades que estan àmpliament contemplades i 
explicitades en el propi Pla, de manera que és un pla d’atenció a les 
víctimes de violència masclista, per una banda; d’atenció a la gent gran 
víctima de violència familiar, de l’altra; i d’atenció als nens i nenes víctimes 
de violència familiar, per acabar. En aquest darrer cas, a més, es contempla 
els nens i nenes fills de dones víctimes de violència masclista TAMBÉ com a 
víctimes de violència masclista, fent així un pas endavant tant en la seva 
protecció jurídica com de seguretat. 
 
Per tant, el que ha fet el departament d’Interior és ampliar el nombre de 
col·lectius a protegir, el que no vol dir que no s’atenguin les especificitats de 
cada col·lectiu i, en especial, el de les dones, ja que és el col·lectiu més 
nombrós que es troba en una situació d’especial vulnerabilitat. 
 
Pel que fa a la part dispositiva, el canvi és perquè aquest Pla es dota de 
recursos econòmics, d’un aplicatiu informàtic que permetrà el seguiment 
exhaustiu i continu de les víctimes per a facilitar la seva protecció, i també 
d’instruments per a conèixer l’entorn de la víctima i assegurar, al màxim, la 
seva protecció. De la mateixa manera, el Pla pretén anticipar-se als actes 
de violència amb aquest coneixement de l’entorn. 
 
Per augmentar la seva eficàcia, el Pla vincularà les dades pròpies del 
departament d’Interior a les dels SIAD, que aportaran una fotografia molt 
més concreta i al detall de la realitat del país pel que fa a la violència 
masclista i, per tant, en facilitarà la intervenció. 
 
El Pla, a més, avança en un tema cabdal que és la valoració del risc de les 
víctimes, aplicant nous paràmetres i un sistema de control del risc de les 
víctimes que permetran identificar els casos de manera que s’hi actuï amb 
més coneixement de causa i, per tant, més efectivitat i eficiència. 
 
El Pla contempla la formació dels agents dels Mossos d’Esquadra i 
l’actualització dels Grups d’atenció a les víctimes (GAV) que es crearan en 
totes les Àrees bàsiques policials (ABP) del país. 
 
L’Institut català de les dones, en el seu Programa d’intervenció integral 
contra la violència masclista, compta amb una sèrie d’eines per a la 
prevenció de la violència masclista i també per a l’atenció a les dones 
víctimes. Enguany s’han aportat novetats com: 
 

a) Formació per a docents de secundària en el programa de formació 
continuada respecte la igualtat i la prevenció de la violència 
masclista 

b) Pla pilot que s’està duent a terme actualment en 6 grups dels 
mòduls de grau superior d’Inserció social i d’Animació 
sociocultural, per a formar tècnics i tècniques en prevenció de les 
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relacions abusives entre els joves. Pilot coordinat entre l’ICD, la 
Direcció general de Joventut i Ensenyament. 

 
No creiem que sigui necessari, per tant, mantenir el Programa de Seguretat 
contra la violència masclista vigent durant el passat mandat, que contenia 
molts menys recursos tant econòmics com de personal i que ha estat, pel 
que acabo d’explicar, àmpliament superat pel nou Pla d’atenció a les 
víctimes. 
 
Contesta el Sr. Rodríguez que li hauria agradat que per cortesia li haguessin 
donat l’esmena amb més temps, ja que ell fa una setmana que té 
presentada la moció. Confia que es faci així en properes ocasions. 
 
Vol destacar la voluntat i el treball ben fet de les associacions de dones 
d’aquesta ciutat, i haurien d’aprendre d’elles en el treball conjunt que fan, 
sobretot conscienciant a la societat. 
 
Realment els costa molt, però faran l’esforç d’acceptar l’esmena amb 
l’objectiu que la moció es pugui aprovar per unanimitat. Però també vol dir 
que estaran atents i criticaran si tant vostès com altres administracions no 
fan la seva feina. 
 
Confia que cap administració rebaixi un euro en aquest tema, perquè sinó 
ens tindran enfrontats. Estic segur que vostès ho entenen. 
 
Però vol deixar clar també que el programa de seguretat contra la violència 
masclista va ser una eina molt important i que així ha estat reconegut tant 
per grups com el de “Dones Juristes”, com per diferents organismes 
internacionals, i aquest programa ha desaparegut. 
 
Aquest tema avui està dintre una gran infraestructura que pertany al 
departament d’Interior. 
 
Vol donar solament algunes xifres, i és que de 24.000 denúncies per 
agressions, 19.000 són de dones i la resta de béns i de nens.  
 
Però no solament parlem d’agressions físiques, també podríem parlar 
d’agressions sexuals, de matrimonis forçats, etc. Tots aquests temes s’han 
de combatre.  
 
Intervé, novament, el Sr. Orobitg felicitant al Sr. Rodríguez per la seva 
generositat a l’acceptar l’esmena i propiciar així que la moció es pugui 
aprovar per unanimitat. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que ells votaran a favor. 
 
També torna a intervenir la Sra. Saracibar, agraint al Sr. Rodríguez la seva 
bona disposició i dient que des de la mini-regidoria de la dona, de la que és 



30 

responsable, es treballa molt i molt bé sobre aquest tema i altres. També 
agraeix el treball de les associacions de dones i aprofita per dir que el SIAD 
es manté a Lloret. 
 
Novament, contesta el Sr. Rodríguez dient que també hem de treballar en el 
tema d’aconseguir acabar amb al discriminació salarial i professional de la 
dona. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, donant les gràcies al Sr. Rodríguez 
perquè avui, en aquest punt, ha primat l’interès general sobre el partidisme. 
 
Estem davant d’un tema preocupant i és objecte d’especial atenció per part 
dels Serveis d’Atenció Bàsica de serveis socials, a través dels programes 
com el SIAD o el PIOAD. Aquests temes, malgrat la crisi, es mantindran en 
el proper pressupost. 
 
A continuació, es passa primer a votació l’esmena presentada per CIU, la 
qual és aprovada per unanimitat. 
 
Seguidament, es posa a votació la proposta amb l’esmena incorporada, la 
qual és per unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple de l’Ajuntament adopta 
el següent acord: 
 

La Llei 5/2008 del Dret de les Dones a eradicar la violència masclista, 
defineix: “La violència masclista és aquella que s'exerceix contra les 
dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de 
desigualtat en el marc del sistema de relacions de poder dels homes 
sobre les dones i que produïda per mitjans físics, econòmics o 
psicològics puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, 
sexual o psicològic per a la dona, així com a les amenaces d'aquests 
actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es 
produeixen a la vida pública com privada”. 
 
En el marc del 25 de Novembre, dia internacional per l’eradicació de 
la violència masclista, la societat civil i les administracions públiques 
del país manifestem a través de diferents accions reivindicatives, el 
rebuig i la condemna de les situacions de violència que pateixen les 
dones. Així mateix, expressem el nostre recolzament absolut i 
solidaritat a les dones que la pateixen.  
 
Atès que les diferents formes que pren la violència masclista són 
l’expressió d’una discriminació que arriba a nivells d’extrema 
gravetat, absolutament intolerables, que evidencien la necessitat de 
transformar l’ordre social i els patrons socials i culturals de les 
societats del segle XXI. L’eradicació de la violència no pot ser un ideal 
utòpic, cal treballar incansablement pel dret a la seguretat i la 
llibertat de totes les dones. I cal continuar treballant per la necessària 
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transformació social,  intervenint en  les causes estructurals de la 
discriminació per a eradicar-ne el sexisme. 
 
Atès que l’eradicació de la violència masclista encara és lluny, 
malgrat els avenços produïts durant els últims anys d’aplicació de la 
Ley Integral contra la Violencia de Género i de la Llei del Dret de les 
Dones a Eradicar la Violència Masclista, que han comportat millores 
significatives i una major consciència social sobre el problema de la 
violència que s’exerceix contra les dones. No obstant, cal ser 
conscients que queda un llarg camí a recórrer per eradicar aquesta 
xacra social.  
 
Atès que els esforços i els recursos que s’han destinat en la lluita 
contra la violència masclista han trobat en les administracions locals 
els principals agents impulsors de polítiques destinades a garantir els 
drets de les dones a viure lliures de violència. En aquest sentit, els 
Ajuntaments han desenvolupat un paper clau i decisiu en el 
desplegament de recursos i serveis adreçats a les dones, amb 
recursos propis i amb subvencions d’altres administracions.  
 
Atès que la situació econòmica de crisi  en la qual ens trobem genera 
la màxima preocupació pel risc que aquests avenços es puguin veure 
afectats. 
 
Atès que des ICV-EUiA reivindiquem la necessitat de prioritzar la 
política de proximitat en la lluita contra la violència masclista i, per 
tant, considerem imprescindible que els Ajuntaments continuïn 
desenvolupant i impulsant els recursos d’atenció a les dones i 
preservant el sistema de finançament d’aquests, a través de la 
implicació de la resta d’administracions, tant supralocals com 
autonòmiques. La crisi no ha de servir d’excusa per a retallar els 
drets socials, ni els drets de les dones a viure lliures de violència.  
 
Atès que la violència masclista respon a una manera de definir les 
identitats de gènere i les relacions entre homes i dones, generant un 
sistema relacional que perpetua la superioritat dels homes sobre les 
dones, que assigna diferents atributs, rols i espais en funció del sexe. 
I tanmateix, la violència és exercida com un instrument de poder que 
pretén la subordinació a les dones, com a mecanisme de submissió 
per tal de consolidar aquest domini de l’home.  
 
Atès que, es fa evident que la violència vers les dones no és 
equiparable a la violència que poden patir altres persones o 
col·lectius, ni restringida a l’àmbit privat, domèstic o familiar.  
 
Per tot això, en el marc del 25 de novembre, dia internacional per 
l’eradicació de la violència masclista, el Ple Municipal, amb l’informe 
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favorable de la Comissió Informativa de les Àrees d’Economia i 
Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent ACORD: 
 
1. Instem als governs locals, al Govern de Generalitat i al govern 

estatal a comprometre’s en mantenir les dotacions 
pressupostàries dedicades a la lluita per a la eradicació de la 
violència masclista als pressupostos del 2012 i a preservar els 
recursos d’atenció i recuperació integral de dones víctimes 
d’aquestes. 

 
2. Instem al govern de la Generalitat que continuï abordant la 

violència masclista en els termes que estableix la llei 5/2008, 
seguint la línia que s’ha portat i s’està portant a terme en els 
darrers anys amb els diferents programes, augmentant-ne 
l’eficàcia i treballant la prevenció i l’atenció a les dones víctimes 
de la violència masclista.  

 
3. Instem a les diverses institucions a tractar les violències vers les 

dones en les seves diferents situacions de manera específica atès 
que la naturalesa de la violència masclista és totalment diferent a 
la d’altres tipus de violència.  

 
4. Trametre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, del Congrés dels Diputats, a l’ Institut Català de les 
Dones, a les associacions municipalistes, i a les entitats locals i 
comarcals de dones. 

 
9. MOCIÓ DEL PARTIT MUNICIPAL ICV-EUiA, SOBRE EL TANCAMENT 
DE LES URGÈNCIES NOCTURNES DEL CAP DE LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez el qual 
dóna lectura íntegra a la moció. 
 

La Plataforma Anti-Retallades de la Sanitat de Lloret de Mar fa una 
valoració negativa del tancament del servei d’urgències nocturnes, 
que ha vingut oferint fins ara el Centre d’Atenció Primària (CAP) de 
Lloret de Mar, i també de la reducció del servei d’ambulàncies de què 
disposàvem fins el moment.  
  
Des de la consideració que aquesta reducció de serveis pot ser causa 
de lesions o morts, que serien evitables si el servei es continués 
donant. 
 
Atesa la manca de diàleg per part del Govern de la Generalitat de 
Catalunya pel que fa a atendre les inquietuds de la població de Lloret 
de Mar. 
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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: 
 
A conseqüència del tancament del servei d’urgències nocturnes del 
Centre d’Atenció Primària de Lloret de Mar i de la reducció del servei 
d’ambulàncies en aquesta població i en base a la demanda de la 
ciutadania representada per la Plataforma Anti-Retallades de la 
Sanitat de Lloret de Mar. Per dignitat i coherència proposem a tots els 
grups polítics municipals amb representació a l’Ajuntament de Lloret 
de Mar que tramitin i aprovin en el Ple Municipal un acord en els 
següents termes: 
 

- Que en cas de produir-se lesions o morts que puguin ser 
imputades, segons un informe mèdic, a la recent reducció de 
serveis sanitaris de serveis imposada pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Lloret de Mar, en 
defensa dels seus habitants, acordarà en Ple, afegir-se donat el 
cas, a les accions judicials que es presentessin per la part 
afectada o els seus familiars, exigint les responsabilitats que 
pertoquin als responsables en el moment del fet, que en 
aquest cas seria el Conseller de Salut de la Generalitat de 
Catalunya.  
 

- Que es comuniqui aquest acord a la Conselleria de Salut de la 
Generalitat de Catalunya i a totes les instàncies a qui es cregui 
oportú de fer saber. 

 
Continua dient que no és la moció primitiva presentada per ells, sinó que 
recull l’esmena del grup municipal MILLOR. Això es va fer per aconseguir el 
màxim consens possible, perquè es pugui aprovar aquesta moció. 
 
Ens estem jugant la qualitat en la salut pública. Ja no tenim ginecologia a 
Blanes, s’ha d’anar a Calella, i les ambulàncies s’han reduït un 50%. 
 
Preocupa molt també que, com a un cas únic, doncs això no passa a 
Barcelona, en l’Hospital de Blanes hi ha guàrdies localitzables, que és una 
decisió del Sr. Trias, delegat provincial a Girona i antic alcalde convergent 
de Blanes. 
 
Les mobilitzacions han aconseguit que es continués amb les guàrdies 
pediàtriques. 
 
L’objectiu de tot això és únicament protegir a tots els ciutadans, i amb 
aquesta moció el que es pretén és que si hi ha alguna desgràcia i s’acredita 
que és per causa de les retallades, l’Ajuntament faci costat a la víctima i la 
família i es personi en els Tribunals. 
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Intervé el Sr. Orobitg dient que queda clar que ERC està en contra de les 
retallades, i és per això que va presentar al Parlament una proposta de 
resolució perquè no es tanqués el CAP de Lloret.  
 
També varen recolzar la moció que es va presentar a aquest Ajuntament i 
han participat en concentracions, i així ho continuaran fent. 
 
Però pensen que aquesta moció no va en aquesta línia, i el que pretén és 
aconseguir un resort polític. El que es vol és fer soroll, però no per cridar 
més es té més raó. Entén que no hem de polititzar aquest tema, nosaltres 
fem costat a la plataforma, però no ens hem infiltrat. No volem que s’utilitzi 
políticament i creu que això és el que fa ICV-EUIA. 
 
A la concentració de l’altre dia varen haver de sentir de bona de la portaveu 
de la plataforma que on estaven els polítics de l’Ajuntament, i nosaltres sí 
que hi érem. 
 
Vostès han dit que el Sr. Trias forma part de CIU, doncs la portaveu de la 
plataforma és membre de les llistes d’ICV-EUIA. Potser donat que havia 
molta gent, no ens va veure però si és així s’ha de rectificar, i això no s’ha 
fet. 
 
Nosaltres hem col.laborat pagant al menys 10 esprais, no sé si vostès ho 
han fet, però el que no hem fet és ni rodes de premsa ni fer política en 
aquest tema. 
 
Ens trobaran en tot el que calgui, tant la plataforma com els ciutadans, per 
lluitar contra les retallades, però no per fer política demagògica. 
 
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Enric Martínez dient que creuen que 
aquesta moció en el seu fons el que vol és posar de manifest el desacord 
amb les retallades sanitàries, en la que tots els presents estem d’acord. 
Però igualment hem que ser conscients que un informe mèdic el que farà es 
constatar la causa de les lesions que presenti el pacient o de la mort del 
mateix, en cap sentit farà esment a la possible negligència o falta de 
recursos que l’han pogut produir.  
 
Tota manera creiem que es pot crear una inseguretat jurídica, en el sentit 
de si el cas es portaria per via civil o penal (no es pot portar a les 
institucions per aquesta via), en tot cas es podria oferir a la ciutadania que 
ho demani, un cop constatada la possible negligència, l’assessorament 
pertinent i que es portes al plenari per el seu estudi i aprovació si s’escau la 
intenció de presentar-se l’administració com a acusació particular. 
 
Tots estaven allà i la plataforma va demanar que ens acostéssim al podi. Jo 
vaig estar a la concentració però com a ciutadà, no com a polític. 
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Tot seguit, intervé la Sra. Pascual, dient que la nostra lluita s’enfoca en la 
línia d’instar al govern de la Generalitat a no retallar la sanitat i, per tant, 
instar-los a rectificar en la reorganització de l’atenció a l’Hospital Comarcal 
de Blanes, traslladant algunes especialitats a Calella. 
 
El PSC està totalment en contra, entenem que Lloret de Mar i la Selva 
Marítima hem de tenir un hospital complert, a prop dels nostres ciutadans, 
perquè puguin ser atesos amb les màximes garanties i a prop de casa.  
 
Dit això, i referint-nos a la moció que avui es presenta, direm que pel PSC 
és indemostrable que lesions o inclús la mort d’un ciutadà sigui 
conseqüència de les retallades portades a terme pel govern de CIU a la 
Generalitat. I així ens ho han confirmat diversos metges. Perquè això fos 
així, ens hauríem de trobar amb la negativa d’atenció a un pacient que per 
altra banda la llei empara, obligant als facultatius a atendre tota persona 
que acut a un centre sanitari. Ningú farà un informe dient que tal persona 
ha patit tal lesió per manca de servei, perquè si no n’hi ha en un centre, 
l’hauran derivat en un altre on si el podran atendre. Per tant, torno a dir, 
que és indemostrable la vinculació d’una cosa amb l’altre. 
 
Creiem que la salut és un dret fonamental del ciutadà i, per tant, els 
socialistes entenem que la responsabilitat del Departament de Salut és 
garantir el servei i la qualitat assistencial, i per tant la lluita està en aquesta 
línia; en donar i garantir un bon servei a la ciutadania, i no en assenyalar 
un culpable quan hi hagi un mort. Més que res, perquè ja hi ha un comitè 
d’ètica encarregat de vetllar per la bona praxis dels facultatius, i en última 
instància, si hi ha negligència o falta d’organització, serà un jutge qui 
decideixi quin és el responsable. 
 
Per tot això, entenem que amb l’afegit de l’esmena del grup del MILLOR que 
diu que en farà responsable el conseller que hi hagi, és a dir, no al que està 
sinó al que vingui, considerem que és bastant surrealista. 
 
Per tot això, nosaltres ens abstindrem. 
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Fuertes dient que el que diu l’esmena 
és que serà responsable qui ho sigui en el moment dels fets. És això el que 
diem, Sra. Pascual. 
 
A Lloret els CAPs estan tancats, i en canvi en altres pobles més petits estan 
oberts. 
 
Vaig llegir unes declaracions en què es deia que a Lloret es tancaria un mes 
de prova, i després es decidiria si es tancava o no. Això vol dir que no han 
valorat què passaria si es tanqués?. 
 
Nosaltres creiem que si ho fan és perquè ja saben les dades. Per cert, hi ha 
gent a Lloret que creuen que els CAPs estan tancats també durant el dia els 
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caps de setmana. 
 
Quan parlem d’informe mèdic, en realitat ens referim a un informe pericial. 
 
Lamentablement, hem viscut casos molt preocupants, com la veïna de 
Tossa, que surt a la premsa, que va ser desviada a diferents llocs per raons 
de les retallades, i potser el resultat final hagués estat diferent si els serveis 
fossin els que eren abans. 
 
Creiem que s’han de donar diferents punts perquè es faci el que diem. 
Primerament, que hi hagi un informe pericial que faci constar que podria 
haver alguna responsabilitat per raó de les retallades. Després d’aquest 
informe, el tema vindria al Ple per decidir si ens afegim a l’acció judicial, 
sempre que la família o l’interessat ho hagi fet.  
 
Diferents notícies de premsa tant el consell sanitari com el President Sr. 
Mas, mostraven la seva preocupació pel que podia passar arrel de les 
retallades. 
 
Tot plegat, considera que és un greu perjudici pels interessos dels ciutadans 
de Lloret, i per tant insisteix que l’Ajuntament hauria d’actuar, si es donen 
els punts abans exposats. 
 
Contesta el Sr. Rodríguez que queda clar que ERC està casat amb CIU tant 
aquí com a Barcelona. Si algú fa política d’aparador són ells. 
 
Nosaltres sempre estarem implicats amb els moviments socials i nosaltres 
el que fem és recolzar-los, i ho fem tant econòmicament com, sobretot, 
amb treball, essent aquest últim el més important. 
 
Però alguns es tapen les orelles, diuen demagogs als altres però, la veritat, 
és que les retallades existeixen, i que no haurien de mirar cap un altre lloc. 
Vostès, els de ERC, ho fan perquè volen entrar en la Generalitat. 
 
Ja sap que no aprovaran la moció perquè molts partits fan una política de 
via estreta i si no surten a la foto es queden a casa.  
 
Nosaltres estem amb els ciutadans i amb els moviments socials i per això 
lluitarem contra les retallades en la sanitat. 
 
De nou, intervé el Sr. Orobitg dient al Sr. Rodríguez que no val només  
atacar-me personalment, sinó que m’ha de rebatre els arguments. Aquesta 
forma d’actuar el desacredita com a polític. 
 
No creu que pugui dir de la meva trajectòria política que faig política 
d’aparador. En tot cas, no és la percepció que jo tinc, i és la seva opinió. La 
veritat és que no ha rebatut els meus arguments. 
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Respecte al que ha dit el Sr. Enric Martínez, dir-li que evidentment ell 
també estava com a ciutadà en la concentració, però no deixa de ser polític, 
i no creu que digui que no és veritat el que ell ha dit. 
 
En aquesta concentració de l’altre dia, el portaveu de la Plataforma va dir 
per megafonia coses molt grosses contra alguns polítics. Varen ser molt 
desafortunades. 
 
Que la seva Diputada, Carme Capdevila (ex-consellera), va presentar al 
Parlament una proposta perquè el CAP de Lloret estigués obert els 365 dies 
les 24 hores, i ICV-EUIA no ha fet rés. 
 
Vostès fan proclames i soflames, en canvi nosaltres treballem més, o al 
menys ho fem amb més eficàcia. 
 
Lamenta que es mantinguin en l’error i fins ara ningú ha rectificat aquelles 
desafortunades afirmacions. 
 
Intervé de nou, seguidament, el Sr. Enric Martínez dient que sembla 
increïble que discuteixin en aquest tema i que es facin atacs personals. Ell 
va estar a la concentració al costat de la ciutadania. 
 
Novament, pren la paraula la Sra. Pascual dient que el seu partit també 
lluita en favor dels temes socials, i treballen perquè no hagi més retallades 
en sanitat, però creu que no s’ha d’assenyalar a ningú. 
 
Ja li ha entès al Sr. Fuertes, no calia que li expliqués, ja que l’assignatura 
de comprensió lectora la té aprovada. 
 
Intervé, novament, el Sr. Fuertes dient que s’alegra molt que la Sra. 
Pascual la tingui aprovada, i espera que en tregui profit i que algun dia ho 
puguem veure aquí en aquest Plenari. 
 
Continua dient que no entén quin és el problema en aquesta moció, ja que 
tots som conscients de les retallades i que tots les patirem. Ja les hem  
començat a sentir, però encara serà més. Abans o després tots les patirem 
més o menys directament. 
 
L’Hospital de Blanes està saturat i no entén com les administracions no 
surten en defensa dels drets dels ciutadans. Per tot això, nosaltres 
aprovarem la moció i lamenten que altres grups no ho facin. 
 
Fa la seva tercera intervenció el Sr. Rodríguez dient que donarà algunes 
dades relacionades amb aquesta moció. 
 
Els casos de politraumatismes greus, han passat de 10 a 6 centres, i  
l’Hospital de Belvitge te la plantilla retallada un 50%. 
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Dels 6 centres on es concentrava el codi ictus abans de les retallades, ara 
només queden 2 i a l’Hospital de Belvitge, la Unitat de Neurocirurgia i 
Neurologia s’ha retallat un 33%. 
 
La cirurgia cardiovascular a la Vall d’Hebron ha patit un 50% de retallades. 
Aquesta és la realitat, i el que és vergonyós és que el Sr. Prat Domènech 
sigui assessor d’una empresa asseguradora del Regne Unit, això a la resta 
d’Europa és impensable. 
 
Tancant les urgències dels CAPs de La Selva s’estalvia 1millo €, que és el 
mateix que ens consten els assessors de PSC, ERC i CiU a la Diputació de 
Girona. 
 
Uns hem decidit continuar la lluita al carrer junt a les persones que tenen 
els problemes, és a dir, els treballadors i les treballadores (per alguns això 
són proclames, demagògies o suflames), però mentre han mort 3 persones 
a la Selva Marítima, que possiblement es puguin atribuir a les retallades. 
 
Queden poques opcions, o creuar-nos de braços, que significa troçejar 
primer i després privatitzar la sanitat per obtenir alguns un benefici 
econòmic, o seguir lluitant per una sanitat pública, perquè segurament, si 
no fem rés, se seguirà retallant no sols la sanitat, sinó també l’educació i les 
pensions. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que no estem de braços creuats, en absolut. 
Vostè, Sr. Rodríguez, parla de tot Catalunya, nosaltres parlarem de Lloret. 
 
Ja avança que votaran en contra de la moció perquè és surrealista la 
proposta que fa d’anar contra persones físiques per fets que no es poden 
demostrar. 
 
Nosaltres tenim les dades setmanals de Lloret, tant del CAP com de les 
visites a l’Hospital de Blanes, i les tenim per horaris, entre les 8 del matí a 
les 9 de la nit; entre les 9 i les 12 de la nit; i entre les 12 de la nit a les 8 
del matí. 
 
També sabem les visites nocturnes, i així hem de dir que oscil·len, segons 
els dies, entre 11 a 18. Això vol dir que de moment, en aquesta època, 
l’Hospital de Blanes no està saturat. 
 
La seva obligació és parlar, com ho ha fet, amb el Conseller de Sanitat i 
aconseguir que el CAP de Lloret estigui obert el més temps possible. 
 
Per la nit es fa el sistema d’atenció domiciliària, que es fa en taxi per no 
haver d’anar buscant les adreces, i en les setmanes del 14 al 27 de 
novembre, ha hagut o una o cap per nit. Per tant, el servei s’està donant i 
amb garanties. 
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Pel que fa als parts, el dia que més va haver varen ser 7, però el promig és 
de 2 o 3 per dia.  
 
No vol entrar en el fons de la moció, perquè la seva obligació és parlar amb 
les institucions sanitàries i amb els metges, i això és el que fa. I ha de dir 
que els CAPs de Lloret, per exemple el de Fenals, no es fan cues i el del 
Riera està infrautilitzat. 
 
Com ja ha dit, fa un seguiment setmana rere setmana, però hem de tenir 
en compte la situació que vivim, que és complicada, com ho demostra la 
dada de que cada dia la Generalitat paga 4 milions en interessos. Això és 
una realitat. 
 
Ara s’apropa Setmana Santa i llavors sí que haurem dit quelcom més. Però 
tot això ho hem de fer amb responsabilitat. Ell estarà atent a aquesta 
situació i informarà quan sàpiga alguna cosa.  
 
Vol donar les gràcies a la ciutadania per la seva responsabilitat, perquè 
cada vegada som més els que fan les visites de dia i les visites nocturnes 
han descendit. Com ja ha dit, facilitarà les dates quan les tingui, i si algú les 
demana també ho farà. 
 
Sense més deliberació, i per 8 vots en contra dels regidors de CIU i ERC, 6 
abstencions dels regidors de PSC-PM, PPC i NO ADSCRIT, i 7 vots favorables 
dels regidors del MILLOR i de ICV-EUIA, el Ple de l’Ajuntament rebutja la 
moció presentada. 
 
10.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL MILLOR PER A 
LA TRANSPARÈNCIA I L’ACCELERITAT EN L’ACCÉS A LA 
DOCUMENTACIÓ I LA INFORMACIÓ ALS GRUPS EN L’OPOSICIÓ 
D’AQUEST AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Fuertes, el qual dóna 
lectura íntegra a la moció, que és del tenor següent: 
 

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: 
 
Que són moltes les dificultats en les que ens trobem a l’hora d’accedir 
a la informació municipal i a les diferents peticions i problemàtiques 
que els ciutadans exposen, a més, de la lentitud i els recursos 
humans que suposa accedir a dita informació i als tràmits burocràtics 
que això implica. 
 
Ens referim concretament a poder accedir de forma directe i 
immediata per part de tots els grups municipals presents en el 
consistori i que representen a la ciutadania de Lloret, a la informació 
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mitjançant els servidors i les carpetes que actualment tenim 
bloquejades i vetades incomprensiblement a la resta de grups, tal 
com son el que contenen els decrets d’alcaldia, les gravacions de veu 
dels plens realitzats, els diferents convenis municipals realitzats per 
l’equip de govern entre l’Ajuntament i tercers, tots els documents que 
entren o surten i s'escanegen diàriament en el registre d’entrada i de 
sortida d’aquest Ajuntament, així com disposar dels expedients que 
estan en període d’exposició pública per a la seva consulta digital i no 
amb paper.  
 
Trobem que és un pas enrere a l’era de la informació i les xarxes 
tecnològiques seguir un procediment arcaic i que només posa pals a 
les rodes i impediments a una gestió i control fluid dels tràmits 
municipals. 
 
Volem creure en la voluntat i no en paraules buides o falses d’aquest 
equip de govern, de mostrar transparència com el Sr. Alcalde així va 
expressar en el ple de possessió, així com el també soci de govern, el 
Sr Orobitg, sempre molt correctament ha expressat públicament. 
 
Entenem que aquesta proposta no ha de suposar cap inconvenient ja 
que entenem que l’equip de govern no te res, ni hauria de tenir res 
que amagar a la ciutadania, ni a la resta de grups representats. 
 
A més, atès que aquest fet no incompleix cap article ni definició 
establerta en la llei de protecció de dades, creiem que no ha d’haver 
cap inconvenient en l’aprovació de la present moció. Per tot això, 

 
SOL.LICITEM 

 
Es tingui per bé d’acceptar el present escrit per a l’aprovació del seu 
contingut, en el proper ple del dia 28 de novembre de 2011. 

 
Continua dient que una vegada ja en el Ple, donat que no ens han informat 
abans, ens hem trobat amb una esmena a la totalitat presentada pels grups 
municipals que conformen l’equip de govern de CIU i ERC. 
 
Suposa que algun d’ells donarà lectura a aquesta esmena, en tot cas dir que 
creiem que la informació que demanem en aquesta moció està emparada 
per la llei i el que es demana és que els grups de l’oposició tinguem accés 
als Decrets d’alcaldia, als convenis municipals, als documents que 
diàriament entren o surten de l’Ajuntament, i a la consulta dels expedients. 
Entenem que tota aquesta documentació ja hauria d’estar a la seva 
disposició i que, per tant, no té perquè haver cap problema perquè se’ls 
faciliti d’una forma més moderna. 
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Tota aquesta documentació és necessària per poder realitzar la seva tasca 
de fiscalització de tota la feina, i perquè creuen que han de tenir tota la 
informació que entra i surt de l’Ajuntament de totes les persones. 
 
Intervé el Sr. Cortés dient que es denota una necessitat de plantejar, donat 
que no hi ha ROM, un codi ètic de l’ús de la informació, per poder 
jerarquitzar la responsabilitat en l’ús de la informació, informació que hem 
de tenir per transparència, però que hem de donar un ús correcte i del que 
ens hem de responsabilitzar, dient el perquè es demana i l’ús que se’n farà. 
Per això s’hauria de crear un circuit de petició i d’accés, fixant també uns 
terminis i un temps de resposta. 
 
També hem de tenir en compte el cost que això pugui generar, i en cap cas 
ha d’anar en contra del rendiment de la feina del personal administratiu. 
Així mateix, s’ha de tenir cura per no incidir en temes que afectin a la 
intimitat de les persones. 
 
Pren la paraula el Sr. Orobitg llegint primerament l’esmena que presenten el 
seu grup i CIU, i que és una esmena a la totalitat, és a dir, que substitueix a 
la moció presentada totalment. 
 
El text de l’esmena a la totalitat és el següent: 
 

A fi i efecte d’agilitzar la consulta pels diferents Grups Municipals de 
les resolucions que puguin entendre’s d’interès per dur a terme amb 
eficàcia la seva tasca política el Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
adopta els següents acords: 
 
Primer.- Donar instruccions als Serveis Tècnics Municipals per a que 
creïn les eines informàtiques necessàries amb accés per tots els 
Grups Municipals que permetin consultar: 
 

- Decrets d’Alcaldia 
- Convenis signats i aprovats per l’Ajuntament 

 
Segon.- Donar instruccions als Serveis Tècnics Municipals per a que, 
prèvia avaluació de pertinència de conformitat amb la Llei orgànica de 
protecció de dades de caràcter personal, facilitin en format digital 
totes aquelles peticions efectuades pels Grups Municipals en relació al 
Registre d’Entrada i Sortida. 

 
La raó d’aquesta esmena a la totalitat és poder donar resposta a la 
demanda, però ajustant-la a la legalitat, ja que algunes de les coses que es 
demana no es poden donar indiscriminadament, ja que hi ha documents 
que tenen protecció de dades i que el seu coneixement excedeix del que es 
necessita per desenvolupar la tasca dels regidors. 
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Vostè demana veure tots els documents, i això inclouria temes de serveis 
socials o escrits de jutjats retenint nòmines, etc. És a dir, temes personals, i 
això excedeix del control raonable. 
 
La Llei de Protecció de Dades parla que aquestes dades són dignes de 
protecció per part de la llei i, per tant, en aquests casos sols es poden veure 
de forma excepcional, prèvia fonamentació i justificació. Per tant, aquestes 
dades que pertanyen a la vida privada de cadascú de nosaltres, no es poden 
veure, i nosaltres tampoc les veiem. En tot cas, només els funcionaris 
perquè forma part de la seva feina. Jo no estic tranquil si a aquestes dades 
es pogués tenir accés tothom. 
 
Altres dels documents que es demanen ja es tenen, com per exemple els 
Decrets. 
 
Seguidament, fa esment a un informe sobre la Llei de protecció de dades 
del 2010 (dóna lectura a alguns paràgrafs), en el que queda clar que no es 
pot tenir accés a tota la documentació de forma indiscriminada. Per tant, 
transparència si –ells mateixos ho portaven en el seu programa- però en els 
límits que la legalitat estableix. 
 
És a dir, cada dada té un canal adequat. Ja es publiquen les Juntes de 
Govern Local, tal i com es va decidir, i com ho reclama un determinat 
escrivent telemàtic. La legislació s’ha d’interpretar i en aquest cas, donat 
que està en castellà, llegir-la. 
 
Finalitza dient que, evidentment, és tasca de Secretaria decidir si un 
document està sota la protecció de dades o no. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez felicitant al Sr. Fuertes perquè es 
pugui tenir accés als Decrets i als Convenis de forma telemàtica de tots ells, 
i que evidentment respecte a aquella informació que es consideri sensible 
per afectar temes personals, millor no saber-la. 
 
També els sembla interessant acotar els terminis per obtenir la informació, i 
creu que en aquest tema ens hem de posar d’acord. 
 
No obstant, tot això no fa mes que mostrar la necessitat de tenir un ROM, 
Reglament d’Organització Municipal, i creu que això és qüestió de tenir 
voluntat de fer-ho, doncs entén que si tots sabem el que podem fer o no i 
tenir-ho per escrit, ens beneficiaria a tots. Creu que l’Ajuntament necessita 
un ROM. 
 
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Enric Martínez dient, en primer lloc, 
que li ha sorprès sentir el Sr. Orobitg parlant en castellà. Continua dient  
que sota el nostre punt de vista creiem que podríem entrar en un 
incompliment de la llei de protecció de dades. Creiem que la ciutadania no 
estaria d’acord en que tingues accés qualsevol persona, tot i ostentar la 
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condició de regidor municipal, a les sol·licituds que pugui entrar al registre 
general, com poden ser dades privades, sol·licituds sobre temes familiars o 
econòmics, igualment manifestar que la sol·licitud d’expedients esta a 
l’abast de tots els grups municipals, passant el pertinent filtre dels serveis 
jurídics de la casa. 
 
En el sentit que estaríem d’acord és en demanar major celeritat en els 
expedients sol·licitats per part dels grups municipals. 
 
Tota manera podríem entendre que molta de la documentació que 
sol·licitem es podria passar als diferents grups en suport informàtic així com 
les comunicacions entre els grups municipals i els diferents departaments 
per així facilitar la nostre labor i estalviar en els consums de paper i 
fungibles. 
 
Ha de dir que votaran en contra de l’esmena a la totalitat perquè no han 
tingut temps de poder estudiar-la. Quant a la proposta, per les raons 
esmentades s’abstindran. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Bernat dient que el seu grup mai ha tingut cap 
problema per accedir a cap informació que han demanat, sinó tot al 
contrari, tots els funcionaris amb els que han tractat els han atès, molt 
amablement i amb celeritat. 
 
Ens sembla molt bé poder accedir als Decrets a mesura que es fan sense 
haver de fer una instància i sense haver d’esperar 30 dies, i celebrem poder 
obtenir de manera digitalitzada els documents de les entrades i sortides que 
requerim, optimitzant així els recursos i evitant el cost d’impressió de 
papers innecessàriament. 
 
Per tant, votaran a favor de l’esmena presentada per l’equip de govern. 
 
Dit això, no entén com el Sr. Cortés pot parlar d’ètica, doncs és l’únic que 
no representa als ciutadans de Lloret. Es un trànsfuga, i és l’únic que no 
està legitimat per parlar d’ètica, doncs ocupa una cadira que no li pertoca. 
 
A continuació, pren la paraula la Sra. Olivé dient que davant la moció 
presentada tenien dues opcions: o votar en contra o redactar una esmena 
que recollís tota aquella part de la moció a la que es pogués donar una 
resposta positiva, i van escollir aquesta segona opció. 
 
Els Decrets, de fet, ja els tenen en cada Ple, i el que la Llei exigeix és que 
es faci un resum. Nosaltres, a la moció, anem més enllà i es podran 
consultar els Decrets en la seva integritat. 
 
Ja es poden també consultar les ordenances, i quant al tema dels convenis 
que signa l’Ajuntament, una vegada hagin estat aprovades les actes de la 
Junta de Govern Local en que les que estigui, també es podrà tenir accés. 
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Quant a la documentació que entra els ciutadans, no tota es pot consultar. 
Es obligació del que la recull, és a dir, l’Ajuntament, de facilitar allò que és 
públic i de no fer-ho, sobre aquelles dades que afectin a temes protegits. 
 
La nostra proposta és que, una vegada s’hagin eliminat aquells documents 
que tinguin dades de caràcter personal protegides, es pugui tenir accés en 
format digital i no en paper, amb la qual cosa també disminuirem els 
terminis de resposta. 
 
Tot això també facilitarà compaginar aquesta feina amb les moltes altres 
que tenen els serveis de la casa. 
 
Contesta el Sr. Fuertes dient que vostès són l’equip de govern, però els 21 
regidors que estem aquí asseguts és perquè la ciutadania ha dipositat la 
seva confiança amb nosaltres. Per tant, nosaltres també hem estat elegits i 
tenim tant dret com vostès a veure tota la informació. 
 
Pot entendre que hagi persones que tinguin algun problema greu. En 
aquests casos, estaria totalment d’acord, i en aquest aspecte accepta la 
seva esmena, en què vostès treguin tot el que considerin susceptible de 
crear problema per afectar a drets personals, vostès o els serveis jurídics. 
 
Però normalment, la persona que no vol que se sàpiga un tema, el que fa és 
concertar una entrevista amb l’Alcalde o amb el Regidor que correspongui. 
Des del moment que una persona entra un document en el registre, ha 
d’acceptar que ho vegi i ho conegui un nombre important de funcionaris o 
de treballadors laborals de la casa. 
 
També ho veuran altres persones de l’Ajuntament, algunes que poden 
portar molt poc temps a la casa. No entén com aquesta gent pot veure 
aquesta documentació, i ells, legitimats per al poble, no poden accedir. 
 
Ja sap que això comporta la obligació de discreció, i ja l’accepten. I posa la 
seva acta a disposició de qui sigui si es constata que no complim amb 
aquesta obligació. Nosaltres tenim drets i obligacions, vostès sembla que 
no, i això no pot ser. 
 
El que pretenen vostès és intentar bloquejar el que nosaltres tinguem accés 
a una informació que la llei ens permet i que una persona que entri una 
instància no pugui ser defensada per nosaltres. Suposa que arrel de 
l’esmena no tindran cap inconvenient que cada 1 de mes demani tota la 
documentació del mes anterior, si bé això produirà una lentitud en el 
procediment. 
 
Intervé, novament, el Sr. Orobitg dient al Sr. Enric Martínez que no cal que 
el feliciti per parlar en castellà, ja que en la seva condició de regidor de 
turisme ha de dominar llengües estrangeres i, en aquest cas, el castellà és 
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el segon idioma més parlat en el mon després de l’anglès, en el que també 
es defensa. 
 
Continua dient que li sobta el que ha dit el Sr. Fuertes, ja que l’únic que es 
diferencia l’esmena de la moció és evitar el coneixement de temes que 
afectin a l’esfera personal i que per tant ningú hagi de fer rés d’això. 
 
En la resta, l’esmena és el mateix que es demana a la moció. Nosaltres 
estem igual que vostès, solament tenim una breu ressenya, en la relació 
mensual, dels temes que entren en l’Ajuntament, no el seu text. I si en 
volem algun també ho hem de demanar. Per tant, estem tots igual. 
 
Ara tindrem aquesta informació de forma digital i abans es feia per escrit. 
Per tant, creu que en síntesi estem parlant del mateix. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que és una mica fort el 
que ha dit el Sr. Orobitg. A Catalunya hi ha dos llengües oficials, el català i 
el castellà. Respecte al tema, i com que ningú li ha comentat l’esmena, 
votaran en contra perquè s’ha presentat molt tard. 
 
Novament, intervé la Sra. Olivé dient que no és veritat que tothom pugui 
intervenir i tingui interès en tots els processos, doncs hi ha temes que estan 
protegits per llei. 
 
La línia de l’esmena és la mateixa de la moció, però limitant a solament el 
que és possible legalment. També s’admet que es farà de forma digital, 
quan abans es feia en format de paper. Per tant, si bé ara ja es fa bé, en 
aquesta esmena a la totalitat es procura utilitzar millor els mitjans de què 
disposem. 
 
Contesta novament el Sr. Fuertes dient que discrepa del que ha dit la Sra. 
Olivé i si que hi ha una possibilitat d’enteniment amb l’esmena, sempre que 
en una carpeta interna es posin tots els documents que entrin, excepte els 
que es considerin que per afectar a temes personals no es puguin veure. 
Això seria molt més ràpid i evitaria que nosaltres haguéssim de demanar-
ho. 
 
Nosaltres no volem veure la informació personal de la gent. Però aquest 
ajuntament és dels que menys contesta als ciutadans de la província de 
Girona. Hi ha molta gent a la que no es contesta esperant que es cansi 
d’esperar. I el que no es vol és que hi hagi un grup dins l’Ajuntament que 
defensi aquestes persones a les que vostès ignoren. 
 
Ell mateix té fins a 10 instàncies sense contestar des de fa 3 o 4 anys. Ells 
l’únic que volen amb aquesta moció és que els deixin fer la seva feina. El 
que volen és poder ajudar als ciutadans respecte als escrits que entrin, però 
vostès no tenen cap intenció que la resta de grups de l’oposició sàpiguen el 
que els ciutadans ens demanen. 
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Torna a dir, que nosaltres sols volem saber aquesta informació, no la que 
no podem conèixer i ho fem per servir millor al ciutadà. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que l’equip de govern ha fet un esforç per 
redactar una esmena, que creu que recull tot el que era possible recollir de 
la seva moció. 
 
Sorprèn que vostè, Sr. Fuertes, sigui l’únic que té problemes per obtenir 
informació. 
 
Pot dir amb rotunditat que la informació es dóna amb transparència i 
celeritat, però que evidentment s’ha de respectar la privacitat de les 
persones, i amb això no cedirem i ho farem respectar. 
 
Per al·lusions, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Orobitg dient que el que 
ha volgut dir amb el tema de les llengües és que, com a regidor de turisme, 
es defensa en diferents idiomes, no sols en català i en castellà. 
 
Sense més deliberació, i amb 11 vots a favor dels regidors de CIU, PSC-PM i 
ERC, 2 abstencions dels regidors d’ICV-EUIA i NO ADSCRIT, i 8 vots en 
contra dels regidors del MILLOR i PPC, el Ple de l’Ajuntament aprova 
l’esmena a la totalitat presentada pels grups municipals de CIU i ERC. Per 
tant, adopta el següent acord: 
 

A fi i efecte d’agilitzar la consulta pels diferents Grups Municipals de 
les resolucions que puguin entendre’s d’interès per dur a terme amb 
eficàcia la seva tasca política el Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
adopta els següents acords: 
 
Primer.- Donar instruccions als Serveis Tècnics Municipals per a que 
creïn les eines informàtiques necessàries amb accés per tots els 
Grups Municipals que permetin consultar: 
 

- Decrets d’Alcaldia 
- Convenis signats i aprovats per l’Ajuntament 

 
Segon.- Donar instruccions als Serveis Tècnics Municipals per a que, 
prèvia avaluació de pertinència de conformitat amb la Llei orgànica de 
protecció de dades de caràcter personal, facilitin en format digital 
totes aquelles peticions efectuades pels Grups Municipals en relació al 
Registre d’Entrada i Sortida. 

 
PROPOSTES D'URGÈNCIA. 
 
No se n’ha presentat cap. 
 
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL. 
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• 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’octubre: núm. 1628 de data 03/10/2011 fins al núm. 1838 
de data 31/10/2011. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes d’octubre: núm. 872 de data 04/10/2011 fins al núm. 959 de 
data 31/10/2011. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
El Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA, presenta 
la següent pregunta: 
 

El passat mes d'octubre varem denunciar públicament l'existència de 
goteres a dos edificis municipals de recent construcció: la casa de la 
cultura i el teatre. 
Aquestes dues edificacions han vist incrementar el seu preu d'una 
manera significativa, apropant-se al 50% del preu licitat inicialment, 
sense que amb això s'hagin acabat en temps, i ara veiem que tampoc 
en forma ni qualitat. 
Creu el senyor Alcalde que aquestes seran les últimes deficiències 
que es detectaran en aquests dos edificis? 
Té constància el senyor alcalde d'alguna incidència d'aquest tipus en 
altres dependències municipals? 

 
Contesta el Sr. Alcalde dient que lamentablement les abundants pluges ens 
han creat diferents problemes ens molts llocs, no sols en edificis municipals. 
Respecte a la Casa de la Cultura, ha hagut filtracions d’aigua de  
desviaments al pati, i també problemes de impermeabilització sobre la 
biblioteca. Per tant, s’ha hagut de fer un desviament d’aigües i l’empresa 
constructora ja està treballant per solucionar els problemes. 
 
Pel que fa al Teatre, ha hagut dos temes diferents. El primer va ser una 
inundació a l’interior, donat que havia un tub ple de runa de l’obra i per tant 
l’aigua no va poder circular. L’altre a la porta d’entrada, per causes de la 
baixada d’aigua de la part alta del terreny on està ubicat el teatre, i s’ha fet 
una rasa així com una canalització, i també uns embornals al mig del pati. 
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El Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA, presenta 
la següent pregunta: 
 

El passat divendres 11 de novembre, dins de les festes de Sant 
Romà, l'Ajuntament va celebrar un refrigeri per a un reduït nombre 
de persones en un conegut restaurant de la població. 
Voldríem saber les següents qüestions: 
Quantes persones van assistir a aquest refrigeri? 
Quants diners ha costat als ciutadans de Lloret aquest acte? 

 
Contesta la Sra. Olivé dient que tradicionalment es feia un sopar al que 
assistia la Corporació i el pregoner. Aquest any es va substituir per un 
refrigeri, mantenint el mateix dia, és a dir, el dia del pregó.  
 
Va ser un acte senzill i agradable que s’oferia a les persones que havien 
col.laborat en l’elaboració del pregó, les quals havien dedicat a aquesta 
tasca moltes hores del seu temps lliure. 
 
Per tant, va ser un acte d’agraïment consistent en un petit refrigeri en el 
qual havia unes 40 persones amb un preu de 18’51 euros per persona i amb 
un cost de 800 euros, IVA inclòs. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


