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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 06/12 
Dia: 30 de juliol de 2012 
Sessió: ordinària 
Horari: de 18:00 a 21:00 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 
Victoria Antonia Freijedo Parra 
Fernando Manuel Barbero Sanchez 
Oscar Portela Justel 
Joan Bernat Pané 
Anna Pascual Batlle  
Enric Martinez Maiz 
Leonardo Fernandez Esquinas 
Fco. Javier Rodríguez Pacios 
Jordi  Orobitg Solé  
Josep Cortés Rovira 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
David Reixach i Saura, secretari  accidental 
 
Excusen la seva inassistència, per causa justificada, la següent regidora: 
 
Susana Yerro Heras 
 
Abans d’entrar en l’ordre del dia, el Sr. Alcalde manifesta que en relació al 
punt 11è, que tracta de l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en els articles 
142, 150, 156, 162, 181, 184 i 191 de la Normativa Urbanística relatius als 



 2 

usos, cal buscar el major consens ja que hi ha qüestions que entenen que 
són fonamentals, i per tant el deixaran per al proper Ple ordinari que se 
celebri. 
 
1.- 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 JULIOL 2012 

 
- Dia 28 de juny: Participació en l’entrevista per a Nova Ràdio Lloret. 

 
- Dia 28 de juny: Assistència a la Comissió de Govern del consorci de 

la Costa Brava, juntament amb els altres membres de la comissió. 
 

- Dia 28 de juny: Assistència, juntament amb altres regidors, a la 
revetlla de Sant Pere al Barri de Pescadors. 

 
- Dia 29 de juny: Rebuda, a les futures instal�lacions de la piscina 

municipal, de l’equip de natació de la selecció del Japó. 
 

- Dia 30 de juny: Assistència, juntament amb altres regidors i 
regidores, a la festa del barri de Puig Ventós. 

 
- Dia 3 de juliol: Assistència, juntament amb els portaveus 

municipals, a la junta de portaveus. 
 

- Dia 6 de juliol: Assistència, delegada al regidor Sr. Arseni Frigola, a 
la inauguració de l’exposició “Pintors de Lloret”, a la sala 
d’exposicions de la Casa de la Cultura. 

 
- Dia 6 de juliol: Participació en el pregó de festa del Barri de Can 

Ballell. 
 

- Dia 7 de juliol: Participació, en la inauguració de la Fira de Dibuix i 
Foto, al passeig Jacint Verdaguer. 

 
- Dia 8 de juliol: Visita, juntament amb altres membres de la 

corporació a la concentració de vehicles i a l’estofat, a la Av. del 
Rieral  

 
- Dia 9 de juliol: Assistència i participació al institut de seguretat 

pública, en la taula rodona sobre “ La seguretat en l’espai públic”, a 
Mollet del Vallés. 

 
- Dia 10 de juliol: Assistència a l’assemblea ordinària de la fundació 

Lauretum. 
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- Dia 12 de juliol: Assistència, juntament amb els altres membres, al 

consell d’administració de Lloret Futur. 
 

- Dia 12 de juliol: Assistència al consell rector de la corporació de 
salut del Maresme i la Selva, a l’hospital de Blanes. 

 
- Dia 13 de juliol: Assistència, delegada a la regidora Sra. Idoia 

Saracibar, al pregó de les festes de barri de Mas Baell – Can Carbó. 
 

- Dia 22 de juliol: Rebuda, juntament amb altres regidors, de la 
marxa per la independència, a la plaça de la Vila. 

 
- Dia 24 de juliol: Assistència, juntament amb els regidors i regidores 

municipals, als actes organitzats en motiu de la Festa Major de Santa 
Cristina. 

 
- Dia 26 de juliol: Assistència, juntament amb els regidors i regidores 

municipals, als actes organitzats en motiu de la Festa de Sant Elm. 
 

- Dia 27 de juliol: Assistència, a la inauguració del monument als 
pioners de turisme, a la casa de la cultura. 

 
2.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
GENERAL I SITUACIÓ DE TRESORERIA DEL PRIMER SEMESTRE DE 
2012. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola, donant 
lectura íntegra a la proposta. 
 
S’ha fet arribar l’estat d’execució a tots els grups municipals, i per tant ara 
cal donar-ne compte. 
 
Sense més deliberació, els reunits donen compte al Ple de l’Ajuntament del 
següent acord: 
 

Aquesta Alcaldia - Presidència, donant compliment amb el que 
disposa la base 17ª d’execució del pressupost, relativa al control i 
fiscalització pressupostaris i comptable, que en el punt 2.6  estableix 
que per conducte de la  Presidència es remetrà al Ple de la Corporació 
els mesos de juliol i febrer, informació de l’execució del pressupostos 
i moviment de tresoreria per operacions pressupostàries 
independents i auxiliars del pressupost, d’acord amb el que disposa  
l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, Text 
refós de la Llei d’Hisendes Locals, corresponent al primer semestre de 
2012 que inclou: 

 
         Pressupost de la Corporació 
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         Pressupost de l’organisme Autònom Serveis de Comunicació  
         Societat Anònima Municipal Lloret Futur. 
 
3.- RATIFICACIO ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL de 09/07/2012 
– APROVACIÓ PLA LOCAL JOVENTUT 2012-2015. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera i dóna 
lectura a la proposta, que és del tenor següent: 
 

Des de l'última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat, 
per raons d'urgència, acords de competència  del Ple  i que, com a 
conseqüència, cal la seva ratificació  per aquest. Els acords són els 
següents: 

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 09/07/2012. 

 
26.42.- APROVACIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012/2015. 
 
Vist que La Junta de Govern Local de data 18 d’abril de 2008 va 
aprovar el Pla Local de Joventut 2007/2011. 
 
Vist, que un cop feta la avaluació corresponent i seguint les 
indicacions de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya, és hora d’aprovar el nou Pla Local de Joventut que ha de 
regir les polítiques de joventut per aquesta legislatura 
 
Vist que el nou Pla Local de Joventut de Lloret de Mar 2012/2015 
pretén, a l’igual que l’anterior, executar unes polítiques de joventut 
degudament ordenades i de qualitat. Tot i ser un pla continuista i 
limitat degut a la situació econòmica actual, la seva execució i les 
avaluacions seran qui determinaran el seu encert i les posteriors 
modificacions, si calen, per esdevenir un pla el màxim d’eficaç i 
eficient en la mesura que sigui possible. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 5 de juliol de 2011, de delegació 
de competències a la Junta de Govern Local. 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
1 – Aprovar el Pla Local de Joventut de Lloret de Mar, 2012-2015. 
  
2 – Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i representació 
de l’Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels documents 
que calguin per aconseguir la finalitat perseguida per la corporació. 
 
3 – Aquest acord es ratificarà en la primera sessió que celebri el Ple 
de l’ajuntament. 
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Continua dient que aquest nou Pla de Joventut que figura a l’expedient, hi 
figuren totes aquelles polítiques que des de l’Àrea de Joventut cal tirar 
endavant.  
 
Després d’haver-se estudiat per part del tècnic municipal totes les dades, i 
haver treballat conjuntament amb totes les àrees d’aquest ajuntament que 
tenen relació amb el jovent, tant sigui en la basant de salut, com en 
promoció econòmica amb el tema laboral, com en educació, consideren que 
s’ha fet una bona feina, que evidentment sempre pot ser millorable, com 
tot. 
 
El més important és que es tracta d’un programa viu, i des de l’Àrea de 
Joventut el que faran és encoratjar els joves perquè hi participin més. 
 
Entén que es troben en un moment molt important perquè el sector dels 
joves de Lloret s’està immobilitzant, hi ha un grup que està portar endavant 
el Consell de Joves, i potser és un moment històric que hem d’aprofitar com 
administració, com a partits polítics, perquè és una fita que es volia arribar 
a assolir. 
 
Però el jovent, quan aquestes polítiques venen impulsades des de 
l’administració o des dels propis partits polítics, ho veuen a vegades com 
una imposició. I en aquest cas és el propi jovent el que ho està impulsant, i 
la tasca de l’administració considera que ha de ser més de recolzament, de 
saber quines són les seves necessitats i els seus projectes i donar-los suport 
perquè els puguin tirar endavant. 
 
Cal encoratjar aquests joves perquè ho continuïn fent com fins ara i 
l’ajuntament estarà aquí per fer d’aquest Pla Local de Joventut una eina 
viva i dinàmica que s’adapti a la seva realitat en tot moment. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Cortés dient que vista la metodologia de treball i 
conclusions de la diagnosi que s’ha presentat en aquest pla de treball, que 
estan en la mateixa línia de donar suport a la reinserció i al reciclament del 
jovent. 
 
Potser aquesta generació es troba amb una dificultat més imperiosa a causa 
de la crisi, que els ha canviat un model productiu sobtadament, i que a més 
venen d’una reglamentació escolar que no ha fet prou reforçament de les 
formacions professionals i tècniques. 
 
Es important tot el que es refereixi a la reinserció en el treball, al 
reciclament i a la millora de les opcions que puguin tenir per noves feines, 
així com l’agrupació, la coordinació d’esforços a nivell cultural i també el 
tenir una capacitat d’emancipació en l’habitatge, i poder tenir més facilitat 
per accedir a les borses d’habitatge per als joves. 
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Per tant, estan en la mateixa línia i amb les conclusions i l’anàlisi que s 
proposa en aquest Pla. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que aquest instrument, 
com ha dit el Sr. Riera, és millorable, i així ho diu el propi Pla, que és 
continuista i limitat degut a la situació econòmica. 
 
Certament, el pressupost dedicat a la secció de joventut és de 197.000 €, 
que suposa un 0’334%, i entén que pel potencial que representa el cens 
d’aquest municipi probablement no respon a les necessitats del jovent 
d’aquest poble. 
 
Les problemàtiques, com ha dit el Sr. Cortés, són molt grans, i entre elles 
l’atur juvenil, i malauradament amb aquests instruments podrem suplir 
aquestes situacions. 
 
En aquest Pla es parla de la trasversalitat amb les diferents regidories 
d’aquest Ajuntament. I el que pot dir és que el Departament de Comerç i 
Promoció Econòmica i des de Turisme faran el possible per mirar de 
dinamitzar les activitats empresarials. Sobretot la formació del jovent, 
reflectida en els cursos ocupacionals organitzats des del SOM i que motiva 
la contractació d’una nova persona perquè faci d’enllaç del centre de treball 
i el jovent amb demanda d’ocupació per facilitar l’accés a un lloc de treball. 
 
En la mateixa línia també hi ha la beca de Lloret Turisme, ja que aquest any 
per primera vegada Lloret Futur en els seus pressupostos ha inclòs una 
partida de 9.000 € en concepte de beca per als estudiants de Lloret que 
assoleixin els resultats de la seva formació. Des de turisme també s’està 
impulsant els contractes en pràctiques a través de la borsa de treball de la 
UDG. 
 
En la mesura del possible, i recentment amb el concert del Reggae Fest, 
s’ha tingut la possibilitat de col.laborar amb el jovent amb allò que els 
interessa.  
 
Probablement no es pot donar resposta a totes les peticions, però el que sí 
que és cert és que consultant els serveis tècnics diuen que ha hagut un 
procés participatiu que ha comportat la creació de cicles formatius de segon 
grau i superior, s’ha recuperat la ludoteca, més cursos a l’escola d’adults, 
s’ha potenciat d’habitatges de lloguer per a joves, recomanar posar 
màquines de preservatius a les discoteques, i oficina d’informació i 
d’orientació d’estudis. 
 
El que no s’ha incorporat en aquest document perquè s’entenia que no era 
competència municipal, era el carnet bus jove interurbà i la beca per 
treballar a l’estiu. 
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Entén que és un instrument millorable, que s’adaptarà a les necessitats que 
siguin bones per al bon funcionament de la regidoria i que redundin en 
benefici del jovent. La seva aprovació per Junta era un requisit 
indispensable per poder accedir a les línies de subvencions. Per tant, el seu 
grup hi donarà suport i votarà favorablement. 
 
Intervé el Sr. Rodríguez i vol fer una reflexió de com es va elaborar 
l’anterior Pla de Joventut, i es va fer sense base científica, perquè el 
mostreig d’enquestes no era científic (se’n varen recollir unes 200 i se’n 
necessitaven 900), no es va respectar la proporcionalitat per sexe (el 80% 
eren homes quan la proporcionalitat havia de ser del 52%), i tampoc es va 
tenir en compte el paràmetre d’edat (va haver segments d’edat que no es 
varen enquestar). 
 
I aquest Pla continua en la mateixa línia, sense base científica, i sense això 
poques solucions que vulguin els joves es poden aportar. 
 
Li diu al Sr. Riera que el paper ho aguanta tot, però els joves no. I ell es 
queda amb l’anterior Pla quan parla que hi ha una valoració positiva dels 
objectius complerts. 
 
Li recorda dues coses que demanaven els joves de Lloret de Mar: volien un 
circuit de motos (demanat pel 85% dels joves) i encara no el tenim, i també 
demanaven bucs d’assaig que tampoc tenim. En 4 anys encara no s’han 
aconseguit aquests dos objectius. 
 
I ara es torna amb la mateixa cançó, que tot és per als joves, però s’estan  
utilitzant dades del 2001 i aquestes són les xifres. Quan es volien aplicar 
aquestes dades ell era jove.  
 
Considera que aquest Pla no arribarà a bon port si no es parteix d’una base 
científica. Si es parteix de dades estadístiques desfasades, s’arribarà a unes 
conclusions que no tindran res a veure amb la demanda dels joves. 
 
S’ha parlat d’un procés participatiu, i si mal no recorda és que només han  
hagut dues reunions. Del document que presenten els Joves d’Esquerra 
Unida i Iniciativa, només s’ha recollit una aportació, i d’això se’n diu 
participació. 
 
També es diu que és un Pla continuista, que és una continuació limitada. 
Afortunadament ha de ser així, perquè l’anterior pla era un nyap i aquest és 
un nyap limitat pel pressupost que tenen, perquè no tenen cap voluntat de 
tirar endavant un Pla de Joventut. 
 
El seu grup no podrà votar aquest Pla de Joventut per tot el que ha dit 
anteriorment i sobretot perquè no s’ha primat la participació dels joves, s’ha 
fet a esquenes d’ells. 
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Com a reflexió final, no barrejar el Consell de Joves amb el Pla Local de 
Joventut, són dues coses molt diferents. 
 
Pren la paraula, tot seguit, el Sr. Enric Martínez, dient que aquesta ha estat 
una reivindicació dels nostres joves des de fa molt temps, i celebren que 
hagi estat recollit per l’equip de govern. A Lloret hi ha més de 7.000 joves i 
entenen que aquesta és la guia participativa que tenen com a eina 
fonamental. 
 
Però més que una guia o un pla de treball, sembla una declaració 
d’intencions. Tot i això, celebren la transparència mostrada per l’equip de 
govern i per part de la Regidoria de Joventut en el sentit de lliurar-lo amb 
un desglossament de la partida pressupostària destinada a aquest, tot i que 
no comparteixen alguns dels criteris utilitzats en aquesta. 
 
Encoratgen al regidor de joventut que doni més protagonisme al Consell de 
Joves, cosa que fins ara no s’ha fet i que ha estat eina fonamental per a la 
dinamització de la joventut a la nostra vila. 
 
Entenem que els joves és un eix fonamental de la nostra societat i els 
agradaria que es tinguessin en compte totes les aportacions presentades 
per tots els joves i tots els grups polítics que tinguin representació dintre del 
Consell dels Joves i dintre de la joventut de Lloret. 
 
Intervé el Sr. Bernat, que considera que aquest pla havia d’haver estat més 
participatiu. Han perdut una oportunitat per fer que els joves s’impliquin 
alhora de redactar aquest pla. 
 
Per vostès això només és un tràmit per demanar una subvenció. El que 
nosaltres ens preguntem és perquè han tingut tanta pressa per fer aquest 
pla, si des del 2011 que no teníem pla. Com ha dit el Sr. Rodríguez, les 
dades són les recollides el 2001 i per tant no reflecteixen la realitat. 
 
Votarem no a aquest pla, per les formes, per la manera que s’ha fet i també 
pel que ja hem manifestat en més d’una ocasió. Com més gent participi en 
l’elaboració d’aquests plans més se’l sentiran seu i cal implicar-nos tots. 
 
Celebren que hagi un Consell de Joves i que es tiri endavant. I com ha dit el 
Sr. Orobitg, és una oportunitat històrica, però no gràcies a la participació 
dels grups a l’hora d’elaborar aquest pla. 
 
A continuació, intervé el Sr. Fuertes dient que ens troben davant un Pla 
d’un manual de bones intencions però al seu entendre és paper mullat. S’ha 
dit que el paper ho aguanta tot, però ells creuen que el contingut expositiu 
del Pla s’acosta a la realitat, si més no pel que fa a les demandes d’alguns 
dels joves.  
 
Sembla que aquestes demandes tinguin unes respostes ambigües i que no 
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se centren amb una voluntat i amb una disponibilitat real de donar 
solucions. 
 
Es un Pla que diuen que: “...és continuista i limitat degut a la situació 
econòmica actual, la seva execució i les avaluacions seran qui determinaran 
el seu encert i les posteriors modificacions, si calen...”. Vol recordar aquella 
dit que diu que si no vols els mateixos resultats no facis les mateixes coses. 
S’ha fet un “copiar/pegar” de l’anterior pla, un pla que no ha funcionat i a 
l’evidència es remeten. 
 
Els joves lloretencs estan pitjor que mai, amb un percentatge de desocupats 
i amb una de les perspectives de futur més limitades de la història de 
Lloret. No s’està ajudant als joves, els quals la majoria han de marxar de 
Lloret, o acceptar i assumir treballar 2 o 3 mesos de temporada en algun 
hotel o restaurant. 
 
Són diàries les trucades que rep el seu grup, de gent coneguda o no, que 
pregunten el mateix: “saps alguna feina pel meu fill?”. Això li crea una gran 
impotència i una gran indignació, quan després comprova com malbaraten 
el diners en aquest ajuntament, quan marxen per algun forat o amb 
negociacions perjudicials per aquesta població. 
 
Els joves de Lloret estan sense feina, aquesta és la problemàtica principal, 
viuen amb els pares o han de tornar amb ells. 
 
Per posar un exemple, en el programa del Millor deien que farien 100 pisos 
a un lloguer just de 200 €. Es ben fàcil d’explicar: si s’agafen 100 pisos del 
miler que hi ha sense llogar a Lloret, i es parla amb els propietaris i se’ls diu 
que els lloguin per 350-550 € i l’ajuntament posa 300 € d’aquests 500, 
s’aconseguiria que molta gent pogués tenir un pis per 200 € i que a 
l’ajuntament només li suposaria 350.000 € a l’any. 
 
Que 100 famílies puguin pagar un lloguer just o que joves puguin compartir 
un pis per aquest preu, potser ho troben car, i segurament són els mateixos 
que troben barato gastar 13 milions en una piscina, o 8 milions en un 
teatre, o fins i tot 42.000 € en tintar un asfalt per adequar-lo a un carril bici 
que jo no hi és. 
 
Consideren que es necessita un Pla que ajudi i que doni empenta als joves. 
En 10 anys només s’han fet 28 pisos de protecció oficial de més de 5000 
noves vivendes que s’han fet, i amb unes condicions que per accedir a 
aquests pisos s’havien de donar d’entrada 42.000 €. Qui té aquests diners 
no necessita un pis de protecció oficial ja que podien accedir a un crèdit. 
 
Aquest pla s’ha fet a corre-cuita, fora de termini (com deia el Sr. Bernat, 
des del 2001 i ara hi ha pressa), i a més s’ha fet malament. S’ha fet per 
complir amb l’expedient, per poder sortir a la ràdio falsejant novament la 
realitat. I ho lamenten, ja que entén que els joves de Lloret han d’estar ben 
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atesos. Sembla que tots els diners d’aquest ajuntament estiguin enfocats a 
la piscina. 
 
El grup Millor considera que si no s’ajuda ara als joves després serà més 
perjudicial i difícil fer-ho, a part de més car. Hi ha 2 tipus de delinqüents, el 
de voluntat i els de necessitat, s’està promouen a marxes forçades el segon, 
que és el més trist. 
 
Intervé novament el Sr. Riera, dient que amb ànims de no polititzar les 
situacions, diu que comparteix en tots els grups el fet que fa falta més 
diners per la joventut, comparteix que s’hauria de fer aquest pla i els 
següents amb més participació, però quan s’estaven desenvolupant els 
pressupostos, cap de vostès va fet cap aportació a joventut. Això és 
demagògia pura. 
 
Parlen de les dades d’Idescat 2001, si fossin més actuals les mantindrien. 
S’adreçant-se al Sr. Fuertes, li recalca que són les dades del 2001, no el pla 
de 2001, i que deixi de fer demagògia com és de costum. 
 
En relació als pisos de 200 €, en aprovar els pressupostos el Sr. Fuertes no 
va fer cap aportació. En el ple no ha aportat mai cap proposta que hagi 
estat recolzada per la resta de partits polítics. La prova està que quan 
s’havia de votar com alcalde no ho va fer perquè es veia incapaç de poder 
tirar endavant el seu propi programa. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que el seu grup si que va 
fer una aportació als pressupostos municipals que CIU va votar en contra. 
 
Un dels punts del document que cal aprovar és de recursos per a auto-
ocupació, que demanaven 80.000 € i es va votar en contra. Entén que no hi 
hauria d’haver retrets de què no s’ha aportat res. 
 
Li voldria demanar que utilitzés l’observatori sociològic municipal per fer un 
estudi científic de les necessitats dels joves. Té constància que està 
demanada subvenció, però desconeix si està concedida. 
 
Per altra banda, vol agrair a tots els joves l’assistència a les dues reunions 
convocades i les aportacions presentades, encara que moltes d’elles no 
hagin prosperat. 
 
El Sr. Riera diu que no s’ha de polititzar situacions, i ara se n’adona que 
potser no pertany a un partit polític sinó als “boys scouts”. Li sembla 
sorprenent que pertanyi a un partit polític. 
 
Li proposa que deixi aquest pla sobre la taula, que es faci un bon estudi 
sociològic per veure les necessitats dels joves i les seves aportacions. Si 
segueix aquestes pautes tindrà el recolzament d’ICV-EUIA, en cas contrari, 
no seran partícips d’un nyap. 
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Intervé novament el Sr. Bernat, dient que efectivament falten més diners, 
més participació, i a vegades només es tracta de voluntat política i fer les 
coses més participatives, i aquí  han fallat. Per tant, votaran en contra. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Fuertes, dient que es tracta de joventut 
i que el Sr. Riera surt en si ell volia ser alcalde o no. A vegades no sap si és 
que no arriba a més. 
 
El grup del MILLOR va presentar 52 punts en els pressupostos, entre els 
quals hi havia els 200 € dels habitatges. Potser li va fer mandra llegir-se 52 
planes. 
 
Ja n’era conscient que les dades de l’estudi eren del 2001. L’actual pla s’ha 
hagut de prorrogar i gairebé es passen les dates ja que el març hauria 
d’haver estar fet. Entén que s’hauria de treballar més i no estar per tantes 
festes. 
 
En relació al tema de si ell es presentava per alcalde o no, diu que ell es va 
presentar per ser-ho, però com que no tenia el suport suficient i no volia de 
CIU governés, va votar al Sr. Bernat. 
 
Contesta el Sr. Riera que hi ha una dita castellana que diu “por la boca 
muere el pez” i el Sr. Fuertes ho ha demostrat en el seu discurs. Això és 
l’únic que sap fer, és especialista en anar en contra de qui li interessa. 
Lloret no necessita aquest tipus de personatges. 
 
Proposa aprovar aquest pla i en els propers pressupostos dotar una partida 
per poder realitzar unes bones enquestes per confeccionar un pla millor que 
el que disposem ara i convida als presents a fer propostes, conjuntament 
amb el Consell de Joves, sobre participació ciutadana que puguin ajudar a 
com implicar més al jovent per tal que les accions que se’n derivin del Pla 
Local de Joventut es puguin tirar endavant. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde responent al Sr. Rodríguez que els bucs 
d’assaig estan ubicats a la Casa de la Cultura, dotats amb una partida 
pressupostària important, ja es veurà més endavant si és una prioritat o no 
pel jovent. 
 
En relació al circuit de motocròs, hi havia un circuit prop de l’antic abocador 
de runes que utilitzava el jovent, que es va haver de desmuntar perquè 
Medi Ambient ho va requerir per tal de restablir l’antic abocador. S’ha 
legalitzat el circuit de motos de Can Daura, hi ha una persona que en té 
cura i es pot utilitzar previ pagament d’una quota per utilització, a fi de 
poder-lo mantenir en condicions. 
 
Li comenta al Sr. Fuertes que ara toca parlar de joventut i no de campanyes 
electorals. Els 48 pisos de protecció oficial són els primers que es fan 
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després de 18 anys. 
 
Entre la primera i segona legislatura de CIU es va fer un esforç important 
per aconseguir pisos que no estaven ocupats i que només s’ocupaven en 
temporada turística, i que a través de la Fundació Ser.Gi  es poguessin 
llogar, a preu baix, a usuaris de serveis socials. Se’n van localitzar un 
centenar, estan llogats i s’està fent un seguiment perquè en facin un bon 
ús. 
 
En iniciar aquesta legislatura hi havia 11 pisos de protecció oficial a Can 
Ribalaigua que estaven buits, i a través de la Conselleria es va poder 
canviar les condicions i passar-los de venda a lloguer. Considera que s’ha 
fet una feina important en tema d’habitatge, prioritari per la gent jove, a 
l’igual que la feina. 
 
A ell li sap molt greu algunes situacions de veïns de Lloret, sense feina i 
sense casa, a conseqüència de la crisi que estem patint. Tot i que en l’últim 
any s’ha reduït la taxa d’atur a Lloret, encara hi ha 3.000 persones sense 
feina. Amb l’agravant que els ajuts i subsidis s’estan acabant, que comporta 
situacions de crispació social i familiar. 
 
Els demana que la voluntat és aprovar aquest pla, que és un pla viu, per la 
qual cosa es podrà modificar si les enquestes així ho demanen. Lamenta 
que no tots els grups hi estiguin d’acord. 
 
Sense més deliberació, i per 8 vots a favor dels regidors de CIU i ERC, 3  
abstencions dels regidors de PPC i NO ADSCRIT, i 9 vots en contra dels 
regidors presents del MILLOR, PSC-PM i ICV-EUIA, el Ple de l’Ajuntament 
rebutja la proposta presentada. 
 
4.- DESIGNACIÓ FESTES LOCALS ANY 2013. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé que cita 
les dues festivitats proposades per a l’any 2013. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vist l'escrit tramés pels Serveis Territorials a Girona del Departament 
d’ Empresa i Ocupació de data 3 de juliol de 2012 i amb RGE 
E2012011296, pel qual demanen que se'ls comuniqui  les  dues 
festes locals del nostre  municipi  (que  no poden  escaure  ni  en  
diumenge ni en cap  dels  dies  de  festa oficials  fixats en l’Ordre 
EMO/185/2012, de 22 de juny) per a l'any  2013.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
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PRIMER. Fixar les següents Festes Locals: 
 

� Festivitat de Santa Cristina: 24 de juliol (DIMECRES) 
� Festivitat de Sant Romà: 18 de novembre (DILLUNS) 
 

SEGON.  Notificar el present  acord als Serveis Territorials a Girona 
del Departament d’ Empresa i Ocupació de la  Generalitat de 
Catalunya.  

 
5.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UN TREBALLADOR 
LABORAL  DE L’AJUNTAMENT. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé que dóna 
lectura a part de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Orobitg dient que ja en diverses ocasions han manifestat que 
no són partidaris d’aquesta mena de compatibilitats. Però atès les 
retallades que està patint el funcionariat, entén que treballs no qualificats 
busquin altres activitats per poder cobrir les seves despeses. 
 
Aquest criteri no seria admissible en personal altament qualificat, ja que la 
seva contractació en l’àmbit privat tindria a veure amb la seva funció 
pública, amb els coneixements i avantatges que això comporti. Donat el  
cas, replantejarien el seu vot. 
 
Pren la paraula el Sr. Rodríguez, dient que venen temps molt durs, amb 5 
milions de parats, i on el treball és un bé escàs que cal repartir entre tots. I 
això s’aconsegueix no concedint compatibilitats ni ampliació de jornades 
laborals. Com exemple, França estan present mesures, totalment contràries 
a les que es prenen en aquest país. 
 
Volen ser coherents i votaran en contra aquesta proposta. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que en la situació 
econòmica actual i amb la quantitat de persones que hi ha a l’atur, el seu 
grup municipal, seguint amb el criteri de no recolzar la compatibilitat dels 
treballadors públics d’aquest Ajuntament, a fi que no s’ocupin 2 llocs de 
treballs per la mateixa persona, votaran en contra aquesta proposta. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Fuertes dient al Sr. Orobitg que això també es 
podria aplicar a polítics que tenen càrrecs a diferents administracions. 
Entén que la situació és complicada per tothom, però que s’hauria de donar 
exemple. 
 
Sense més deliberació, i per 15 vots a favor dels regidors presents de CIU, 
MILLOR i  PSC-PM, 1 abstenció del regidor d’ERC, i 4 vots en contra dels 
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regidors de  PPC,  ICV-EUIA i NO ADSCRIT, el Ple de l’Ajuntament adopta el 
següent acord: 
 

Vista la sol�licitud efectuada per el treballador Sr. JORDI PUJOLAR 
PANE, en data 25/06/2012 i amb RGE 2012010733, de 
compatibilitzar la seva feina de Conserge d’ escola, adscrit a la Secció 
d’ Educació de l’Ajuntament de Lloret de Mar, amb l’activitat privada 
esporàdica relacionada amb el sector de la restauració. 
 
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari General i el Tècnic 
d’Administració General en data 21 de novembre de 2006,  en ocasió 
al reconeixement de la compatibilitat de segones activitats de 
diversos empleats municipals entre els quals hi havia el 
reconeixement de la compatibilitat d’empleats que realitzaven 
segones activitats privades, i que per tant, s’ajusta a la sol�licitud 
objecte de la present.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER. Autoritzar al Sr. JORDI PUJOLAR PANE la compatibilitat del 
seu lloc de treball a l’Ajuntament de Lloret de Mar amb la realització 
de l’ activitat privada esporádica abans relacionada, amb les 
següents condicions: 
 

- Que la suma de jornades de l’activitat pública principal i 
l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de 
l’Administració incrementada d’un 50%. 

 
- Que les activitats privades, per compte propi o sota la 

dependència o 
el servei d’entitats o de particulars, no es relacionin 
directament amb les que desenvolupa a l’Ajuntament de Lloret 
de Mar. 

 
- Que no es realitzin activitats privades, incloses les de caràcter 

professional, ja sigui pel seu compte o sota dependència o al 
servei d’entitats o de particulars, relacionades amb els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos 
darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del lloc de 
treball. 

 
- Que no es pertanyi a consells d’administració o òrgans rectors 

d’empreses o entitats privades si l’activitat d’aquestes està 
directament relacionada amb les que realitzi en la 
dependència, servei o organisme en què presta els seus 
serveis en l’entitat local. 
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- Que no s’exerceixin càrrecs de cap ordre, en empreses o en 

societats concesionàries, contractistes d’obres, serveis o 
submnistraments, arrendaràries o administradors de 
monopolis o amb participació o aval de l’entitat local, sigui 
quina sigui la configuració jurídica d’aquelles. 

 
- Que no es tingui una participació superior al 10% del capital 

de les empreses o societats a què es refereix la condició 
anterior. 

 
- Que no es percebi un complement específic per factor 

d’incompatibilitat o per un concepte equiparable. 
 

- Que no es modifiqui la jornada de treball ni l’horari de 
l’interessat condicionant l’autorització de compatibilitat a 
l’estricte compliment de la jornada i l’horari que corresponen 
en el seu lloc de caràcter públic. La declaració de compatibilitat 
restarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc 
en el sector públic o modificació de les condicions de treball. 

 
SEGON. D'aquest acord se’n donarà trasllat a l’ interessat i a la 
secció de Recursos Humans. 

 
6.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UNA TREBALLADORA 
LABORAL  DE L’AJUNTAMENT. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé que dóna 
lectura a part de la proposta. 
 
Sense més deliberació, i per 15 vots a favor dels regidors presents de CIU, 
MILLOR i  PSC-PM, 1 abstenció del regidor d’ERC, i 4 vots en contra dels 
regidors de  PPC,  ICV-EUIA i NO ADSCRIT, el Ple de l’Ajuntament adopta el 
següent acord: 
 

Vista la sol�licitud efectuada per la treballadora Sra. LAURA PICH 
DURA, en data 13/07/2012 i amb RGE 2012011929, de 
compatibilitzar la seva feina de Treballadora Social, adscrita a la 
Secció de Benestar i Família de l’Ajuntament de Lloret de Mar, amb 
l’activitat privada de Treballadora Social en una residència geriàtrica. 
 
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari General i el Tècnic 
d’Administració General en data 21 de novembre de 2006,  en ocasió 
al reconeixement de la compatibilitat de segones activitats de 
diversos empleats municipals entre els quals hi havia el 
reconeixement de la compatibilitat d’empleats que realitzaven 
segones activitats privades, i que per tant, s’ajusta a la sol�licitud 
objecte de la present.  
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER. Autoritzar la Sra. LAURA PICH DURA la compatibilitat del 
seu lloc de treball a l’Ajuntament de Lloret de Mar amb la realització 
de l’ activitat privada abans relacionada, amb les següents 
condicions: 
 

- Que la suma de jornades de l’activitat pública principal i 
l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de 
l’Administració incrementada d’un 50%. 

 
- Que les activitats privades, per compte propi o sota la 

dependència o 
el servei d’entitats o de particulars, no es relacionin 
directament amb les que desenvolupa a l’Ajuntament de Lloret 
de Mar. 

 
- Que no es realitzin activitats privades, incloses les de caràcter 

professional, ja sigui pel seu compte o sota dependència o al 
servei d’entitats o de particulars, relacionades amb els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos 
darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del lloc de 
treball. 

 
- Que no es pertanyi a consells d’administració o òrgans rectors 

d’empreses o entitats privades si l’activitat d’aquestes està 
directament relacionada amb les que realitzi en la 
dependència, servei o organisme en què presta els seus 
serveis en l’entitat local. 

 
- Que no s’exerceixin càrrecs de cap ordre, en empreses o en 

societats concesionàries, contractistes d’obres, serveis o 
submnistraments, arrendaràries o administradors de 
monopolis o amb participació o aval de l’entitat local, sigui 
quina sigui la configuració jurídica d’aquelles. 

 
- Que no es tingui una participació superior al 10% del capital 

de les empreses o societats a què es refereix la condició 
anterior. 

 
- Que no es percebi un complement específic per factor 

d’incompatibilitat o per un concepte equiparable. 
 

- Que no es modifiqui la jornada de treball ni l’horari de 
l’interessat condicionant l’autorització de compatibilitat a 
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l’estricte compliment de la jornada i l’horari que corresponen 
en el seu lloc de caràcter públic. La declaració de compatibilitat 
restarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc 
en el sector públic o modificació de les condicions de treball. 

 
SEGON. D'aquest acord se’n donarà trasllat a l’ interessada i a la 
secció de Recursos Humans. 

 
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CASAL MUNICIPAL DE 
LA GENT GRAN DE LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Saracíbar, dient 
que són poques les modificacions respecte l’anterior reglament. Aquestes 
modificacions s’han fet conforme les necessitats que han anat sorgint en els 
darrers anys, a causa del canvi d’edifici i de l’augment d’activitats i 
d’usuaris del casal. 
 
Els canvis més importants envers el reglament anterior, serien:  
 

- Poder utilitzar els serveis del casal totes les persones jubilades i/o 
pensionistes majors de 60 anys.  

 
- La condició de membre de ple dret s’atorgarà a tota persona amb 60 

anys o més que tingui aprovada una pensió de: jubilació total o 
parcial, o incapacitat permanent absoluta, i que estigui empadronada 
a Lloret de Mar. També tindran la condició de membre de ple dret les 
persones empadronades de 65 anys o més, amb una pensió 
d’incapacitat permanent total o pensió de viduetat i també les 
persones que justifiquin que no perceben cap pensió i que no estiguin 
en actiu. 

 
- La  condició de membre temporal s’atorgarà: Com a nous integrants, 

a persones empadronades majors de 60 anys, que no estiguin en 
actiu, i que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent 
total o de viudetat; persones no empadronades, jubilades totalment o 
parcialment, o pensionistes d’una incapacitat permanent total o 
absoluta, o de viudetat, majors de 60 anys, que no estiguin en actiu; 
Tota persona no empadronada, jubilada totalment o parcialment, o 
pensionista d’una incapacitat permanent total o absoluta, o de 
viudetat, major de 60 anys i que no estigui en actiu. 

 
- Seran usuaris excepcionals: els pensionistes de la Seguretat Social 

empadronats amb una jubilació total o parcial o una invalidesa 
permanent absoluta, majors de 52 anys i menors de 60 anys (nous 
integrants en el nou reglament): les persones empadronades que no 
reuneixen els requisits, que ho demanin de forma expressa i a 
proposta del departament de Benestar i Família o tècnics  sanitaris 
del centre d’atenció primària. 
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- Nou article n. 6: Pel que fa al Carnet de Transport, tindran dret les 

següents persones empadronades a Lloret de Mar: 
a) Pensionistes que ho siguin per jubilació total o parcial majors de 

60 anys.  
b) Persones de 65 anys o més que no percebin cap pensió i que no 

estiguin en actiu 
c) Pensionistes que ho siguin per incapacitat permanent total o 

viudetat, sempre que tinguin com a mínim 65 anys i no estiguin 
en actiu. 

d) Pensionistes d’incapacitat permanent absoluta majors de 52 anys. 
 

- Com a falta lleu, s’afegeix incomplir i no respectar en tot moment les 
normes de funcionament de cada un dels serveis de bar/menjador, 
perruqueria/barberia i podologia. 

 
- En les faltes lleus, s’afegeix l’amonestació formal i escrita a la 

persona interessada; en les molt greus, la suspensió de la condició 
d’usuari a partir d’un mes i fins a un màxim de 3 mesos. Com a 
novetat, s’afegeixen dos paràgrafs relatius a què l’expedient 
sancionador s’incoarà amb l’Informe del Consell Assessor i Govern del 
Casal Municipal de la Gent Gran i la sanció s’imposarà per Decret 
d’Alcaldia, a excepció de la sanció per infracció molt greu consistent 
en l’expulsió definitiva del Casal Municipal de la Gent Gran, que 
s’imposarà per acord de la Junta de Govern Local; així com diversa 
normativa sancionadora. 

 
- En la composició del Consell Assessor i de Govern, s’afegeix que un 

dels membres del consistori serà la persona responsable del Casal 
Municipal de la Gent Gran; i que el secretari serà un  
administratiu/iva o auxiliar administratiu/iva del casal. 

 
- El càrrec de vocal es podrà exercir com a màxim durant dos mandats, 

és a dir, un màxim de 8 anys, amb l’excepció prevista al darrer 
paràgraf de l’apartat 5 de l’article 10. 

 
- En l’organització de les activitats del casal, s’elimina que aquestes 

puguin ser organitzades per persones físiques i/o jurídiques i entitats 
públiques, prèvia aprovació del Consell Assessor i de Govern del 
Casal. 

 
- En les activitats organitzades per persones físiques i/o jurídiques, 

s’afegeix el fet que no pressuposi el seu ús en exclusivitat; i que no 
s’organitzaran activitats simultànies a les organitzades pel Casal 
Municipal de la Gent Gran.  

 
- En relació al personal, s’afegeix que en cas de no estar present el/la 

coordinador/a o el personal administratiu assumiran les 
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responsabilitats de mantenir l’ordre en estricte  compliment del 
reglament el concessionari del servei del bar i menjador o la persona 
encarregada  del servei a qui ell delegui. 

 
- En relació a horaris, el Casal obrirà de 9 h a 20 h de dilluns a 

diumenge. Durant el període d’estiu i coincidint amb el canvi d’horari, 
el tancament es farà a les 21 hores, excepte els mesos de juliol i 
agost que serà a les 22 hores. S’afegeix com a dia festiu el 1 de 
maig. 

 
Intervé el Sr. Rodríguez, dient que troba pocs canvis en aquest reglament, 
però en vol destacar dos, ja que el seu grup els havia reivindicat en 
diverses ocasions. 
 
En primer lloc, es tracta de l’eliminació de part de l’article 9 que deia que 
una parella no podia formar part de la junta del Consell Assessor; això ho 
havien demanat moltes vegades i s’alegren que al final se’ls hagi fet cas. I 
en segon lloc, l’obertura del casal tots els dies de la setmana, ja que dilluns 
era tancat. Amb el canvi d’edifici s’estava incomplint aquest horari, ja que 
es va començar a obrir tots els dies, però com que havia estat una petició 
del seu grup no varen dir res. 
 
A part d’aquests dos punts, el reglament no pateix gaires canvis, per això 
han presentat una esmena a la totalitat. Presenten un reglament en el que 
es dóna major participació als jubilats i jubilades de Lloret per fer la gestió 
del propi casal.  
 
El seu reglament divideix consell assessor (format per 2 persones del 
consell de govern i 2 de l’ajuntament) i consell de govern, i aquest últim 
format exclusivament per jubilats amb un mínim de 5 persones i ells 
planifiquen i proposen. 
 
La idea és radicalment diferent al reglament que proposa l’ajuntament. En 
l’art. 16 les persones que formen part del consell de govern són les últimes 
en prendre decisions, i entén que no hauria de ser així. 
 
El seu grup considera que els funcionaris han d’estar al servei dels usuaris, 
però en aquest reglament queda manifest que els usuaris estan al servei 
dels funcionaris i regidors. 
 
Per tant, els agradaria que fos aprovada la seva esmena a la totalitat del 
reglament, a fi d’aconseguir major participació dels jubilats. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Enric Martínez, dient que aquest reglament ha 
estat fruit de negociacions entre els membres del consell de govern i rector 
del Casal de la Gent Gran, i la seva composició és prou significativa per 
donar participació als usuaris amb 4 membres escollits democràticament 
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entre els usuaris de ple dret del casal i 3 regidors, tots 7 amb veu i vot. I 
amb veu però sense vot els tècnics de la casa. 
 
Considera que és un reglament participatiu, i la majoria dels vots del consell 
està en mans dels 4 representants de la gent gran. Que el Sr. Rodríguez no 
digui que no és representatiu perquè són elegits democràticament (recorda 
de companys del grup del Sr. Rodríguez no varen resultar elegits). Fa poc 
va haver eleccions i es varen presentar els que varen sortir escollits. 
 
Pren la paraula la Sra. Pascual, i primer de tot  volen donar les gràcies als 
serveis tècnics de la casa per l’esforç que ha representat la redacció i treball 
d’aquest reglament.  
 
Al tractar-se d’un equipament municipal ja està regulat a nivell de dret 
administratiu, per tant entenem que el reglament ha de desenvolupar allò 
que no està regulat. La tasca del polític és marcar les directrius a seguir 
però aconsellats pels tècnics que són els que treballen al departament i 
coneixen de ben a prop les problemàtiques que hi ha i quina realitat s’hi viu, 
tenint en compte que a més amb el context social canviant que vivim 
aquesta realitat també canvia i per tant ens hem d’adaptar a ella.  
 
Creiem que aquest és un reglament correcte, adequat a les necessitats de 
l’equipament. Entenem que la finalitat última de l’equipament no és altra 
que la d’integrar el col�lectiu de la gent gran a la nostra vila, oferint els 
serveis a tots els que acreditin la seva condició de jubilat. La nostra voluntat 
és la de ser una ciutat de serveis, integradora, per tant estaríem en la línia 
de facilitar els serveis a tots els que ens visitin i reuneixin unes 
determinades condicions. 
 
Al Casal del Jubilat no només s’hi fan tasques d’activitats per la gent gran 
sinó que s’hi porta a terme un servei proper de servei social, copsant 
possibles problemàtiques socials o econòmiques.  
 
Per tot això  el seu grup donarà suport al reglament presentat per l’equip de 
govern. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Fuertes dient que ja ha deixat palès en diverses 
ocasions l’opinió del seu grup sobre la independència, la qual recolzen. Però 
sí ha de dir que no troba correcte que cada vegada que parli algun regidor 
s’aixequin unes banderes, a l’igual que tampoc acceptaria que quan parlés 
el Sr. Orobitg s’aixequessin unes banderes espanyoles. 
 
En relació al reglament del casal, no troben correcte que a manca d’un 
responsable sigui el concessionari del bar qui faci aquesta tasca, ja que no 
els queda clar si tenen la suficient formació pedagògica per fer-ho. 
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No obstant això, aprovaran aquest reglament, tot i que sí que consideren 
que s’hauria de tenir més en compte l’opinió dels jubilats per qualsevol 
acció que es pugui prendre i que els afecti. 
 
Novament, intervé la Sra. Saracíbar dient que l’esmena que ha presentat el 
grup ICV-EUIA, veu que és una còpia del reglament del casal de Montornès 
del Vallès, en el que han canviat el nom del municipi i els horaris. 
 
Hi ha dues maneres de portar un casal de la gent gran: el sistema de 
Montornès del Vallès i el sistema de Lloret de Mar. Els òrgans de participació 
a Lloret són 3: l’assemblea general, el consell assessor i el consell de 
govern. En canvi, en el reglament presentat per Iniciativa treballen per 
separat: el consell de govern gestiona el casal, fomenta les activitats, etc., i 
el consell assessor adopta el rol d’observador. 
 
A Lloret s’ha optat per treballar conjuntament, i es fan reunions trimestrals. 
Tot i que són un grup de persones que treballen conjuntament, no és un 
òrgan hermètic, estan oberts i escolten les necessitats dels usuaris. 
 
Contesta al Sr. Fuertes que sempre que algú té una proposta se l’escolta, i 
convida a tothom a fer-ho. I que es té molt present als usuaris del casal, 
per això s’ha modificat el reglament, s’ha fet més funcional. 
 
A Lloret, tant les despeses com els ingressos del casal, estan integrats al 
pressupost general de l’Ajuntament, i considera que això és un benefici per 
l’usuari. Es fan moltes activitats a un preu realment simbòlic. Si el casal fos 
autofinançat, aquestes activitats no serien al preu que són. 
 
Entén que el reglament que es presenta és l’adequat, Lloret funciona i pot 
dir que en aquest any que porta al Casal del Jubilat, és un casal exemplar a 
nivell provincial, és modèlic, i potser no el millor però sí dels que treballa 
més bé de tota la província. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Orobitg dient que no ha intervingut en 
el primer torn perquè considera que si hi ha una esmena a la totalitat cal 
presentar-la primer abans d’intervenir la resta de grups. Comentar una 
proposta que encara no ha estat presentada pel grup corresponent no té 
gaire sentit. 
 
Continua dient que ha trobat diferències mínimes en els dos reglaments, i la 
diferència essencial està en els òrgans de govern. Mentre un obeeix 
exclusivament als usuaris, l’altre ho fa als regidors i als personal 
administratiu del casal. El fet d’existir dos organismes pot comportar una 
polarització de posicions si no hi ha acord. Li agradaria saber en quantes 
reunions la regidora de benestar ha hagut de fer ús del seu vot de qualitat.  
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Si les relacions són bones i el funcionament és fluït, entén que una 
modificació d’aquest tipus pot comportar problemes. Per tant, donaran 
suport a la proposta presentada. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Rodríguez dient que a Montornès governa el seu 
grup, afortunadament.  
 
Si que hi ha dues maneres de treballar, és la concepció dels jubilats 
teledirigits, sense cap mena de participació, com ara té Lloret, i la concepció 
del seu grup, que és la participativa. 
 
És veritat en el tema econòmic que ells demanen una autonomia financera, 
i això no suposaria cap sobrecost en les activitats. 
 
Contestant al Sr. Enric Martínez, diu que ell no ha parlat de si són 
representatius o no, sinó que proposa una altra forma de treball, en la que 
els jubilats decideixin el que volen fer i que els funcionaris assessorin el que 
calgui. 
 
I en relació al que ha dit el Sr. Orobitg, que el consell assessor està format 
per 2 membres del consell de govern i 2 regidors, per tant hi ha connexió. 
 
Avui es presenten a aprovació dos reglaments: un que té la concepció del 
jubilat com un ens que no té l’oportunitat de decidir el que volen; i l’altre, el 
que proposen ells, que fa partícips als jubilats en la programació del casal, i 
amb una autonomia financera. Considera que aquesta participació que 
ofereix el seu grup, encara no l’han assumit els grups de CIU i PPC. 
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Enric Martínez i torna a repetir que la 
representació del consell rector són 4 persones escollides democràticament. 
I li recorda al Sr. Orobitg que els tècnics tenen veu però no vot. Per tant, 
l’opinió majoritària és de la gent gran. 
 
Novament, intervé la Sra. Saracíbar dient que fa anys, quan ella encara no 
estava a l’Ajuntament, el casal era un lloc on es limitaven a jugar a cartes. 
A hores d’ara tenim un casal exemplar on s’hi fa moltíssimes activitats i el 
funcionament està gestionat per un consell assessor i de govern que 
treballen conjuntament. Ella és del parer de no canviar les coses que 
funcionen. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que quan el Sr. Rodríguez ha 
parlat que els jubilats estan teledirigits, entén que no ho ha dit amb mala 
intenció, ja que hi ha molt bona gent al casal i amb criteri propi, que saben 
prendre les seves pròpies decisions i aporten els seus coneixements en el 
dia a dia del casal amb la seva participació en aquest consell. 
 
Considera que el casal s’està portant bé, tot i que sempre hi ha coses a 
millorar, sempre hi haurà qui estarà d’acord en com es fan les coses i qui 
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no. Però, en qualsevol cas, la voluntat de l’ajuntament és la participació de 
tothom, per això hi ha unes eleccions i al final és la població qui tria.  
 
Quan es va fer el canvi d’edifici ja hi havia el compromís que els dilluns 
també s’obriria, i així ha estat. 
 
En primer lloc, es passa a votació l’esmena a la totalitat presentada per 
ICV-EUIA, amb un resultat de 1 vot a favor del grup d’ICV-EUIA, i 19 vots 
en contra dels regidors presents de CIU, MILLOR, PSC-PM, PPC, ERC i NO 
ADSCRIT. Per tant, l’esmena a la totalitat és rebutjada. 
 
Sense més deliberació, i per 19 vots a favor dels regidors presents de CIU, 
MILLOR, PSC-PM, PPC, ERC i NO ADSCRIT, i 1 vot en contra del regidor 
d’ICV-EUIA. Per tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

Vist que el REGLAMENT DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE 
LLORET DE MAR ordena els elements de participació del Casal 
Municipal de la Gent Gran de Lloret de Mar i estableix la seva 
organització funcional, d’acord amb les disposicions vigents, a fi 
d’adequar la tasca que desenvolupa en favor de la gent gran. 
 
Vist que aquest reglament està redactat d’acord amb allò que disposa 
la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials; així com el Decret 
284/1996, de 23 de juliol, de Regulació del Sistema Català de Serveis 
Socials, modificat pel Decret 176/2000; i allò que disposa el Decret 
222/1996, de 12 de juny, dels equipaments cívics; així com també el 
Decret 180/1997, de 22 de juliol, d’aprovació dels nous Estatuts dels 
Casals del Departament de Benestar Social, i modificat pel Decret 
140/2000, de 3 d’abril. I finalment el Decret 93/2007, de 17 d’abril, 
pel qual s’estableix la composició, les funcions i el funcionament dels 
consells assessors dels equipaments cívics; i pel Decret 202/2009, de 
22 de desembre, sobre participació i coordinació del sistema català de 
serveis socials. 
 
Atès, el que determina la Llei 21/2002, de 5 de juliol, que modifica la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i conseqüentment el que 
estableixen els articles 48 i 59 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya. 
 
Atès allò establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, així com a l’article 178 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació al 
procediment d’aprovació i modificació dels reglaments municipals. 
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el REGLAMENT DEL CASAL MUNICIPAL 
DE LA GENT GRAN DE LLORET DE MAR. 
 
SEGON.- Publicar un anunci d’aquesta aprovació al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
a un mitjà de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de la 
Corporació i a la web municipal, i posar a informació pública 
l’expedient per un termini de trenta dies, a partir de la darrera de les 
esmentades publicacions, a efectes d’audiència als interessats, i 
perquè puguin presentar les reclamacions i suggeriments que 
considerin adients. 
 
TERCER.- En cas de no presentar-se cap al�legació, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, i en cas de presentar-se 
al�legacions, aquestes es resoldran i es tornarà l’expedient al Ple 
per a la seva aprovació definitiva. 
 
QUART.- Una vegada aprovada definitivament, es farà la seva 
publicació íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entrarà 
en vigor als 15 dies a comptar des la citada publicació. 

 
8.- RESOLUCIÓ D’AL�LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 
REGLAMENT PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS i ACTIVITATS A 
DONAR A LES PLATGES DE LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera tot dient 
que el passat 14 de maig es va aprovar inicialment el Reglament per a la 
gestió dels serveis i activitats a donar a les platges de Lloret de Mar. Que 
durant la informació pública es varen presentar unes al.legacions, que es 
varen resoldre en la Comissió de Platges del passat 19 de juliol.  
 
Les al.legacions tractaven de l’ampliació de l’horari d’obertura dels bars i 
bars-restaurants de les platges; d’ampliació d’horari de música mecànica 
que poden tenir aquests establiments; i per últim ampliar l’activitat dels 
bars a bar-restaurant. 
 
Com a conseqüència del debat que hi va haver a dita Comissió, es va 
considerar oportú no acceptar aquestes al.legacions. La primera perquè ja 
es considera que l’horari d’obertura nocturna d’aquests establiments és 
suficient; pel que fa al tema d’ampliació d’horari de música mecànica, en el 
seu moment ja es va debatre aquest tema i es va fixar l’horari establert; i 
ampliar l’activitat a bar-restaurant ho determina la concessió i estava fixada 
en les bases del plec de condicions, en tot cas no es podria ampliar fins a un 
nou concurs. 
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Per aquests motius es desestimen les al.legacions i, per tant, s’aprova 
definitivament el reglament. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Enric Martínez dient que no entenen ni 
comparteixen les al.legacions presentades per un concessionari, que 
demana ampliar l’horari fins a les 3 de la matinada, com si no tingués clar 
que té una concessió de platges. 
 
A més, vol el canvi de bar-boteller que té ara a bar-restaurant per poder 
servir menjars. No troba coherent que ara demana un canvi de l’activitat, ja 
que quan es va presentar al concurs va ofertar per a bar-boteller. 
 
Per altra banda, aquest estiu és la última temporada ja que finalitza la 
concessió, i no troben correcte que ara sigui el moment de fer cap canvi a la 
concessió. 
 
Insten a l’equip de govern per enèsima vegada, perquè facin complir el 
Reglament de platges als concessionaris, i que en cas d’incompliment 
s’executin les sancions, tant siguin econòmiques com de tancament. 
 
Per últim, dir que com que han estat admeses per l’equip de govern algunes 
de les aportacions del seu grup en la redacció el Reglament de platges, 
votaran favorablement. 
 
Intervé la Sra. Pascual dient que ells votaran a favor de la resolució de les 
al�legacions presentades, tal i com varen fer a la Comissió de platges.  
 
De tota manera, tal i com vam expressar en el consell, som de la opinió que 
en el proper plec de condicions el 2012 estudiem que es pugui donar 
menjar, per tal de donar igualtat de condicions a tots els concessionaris. I 
per que creiem que el fet que es pugues oferir el servei de menjar 
diversificaria l’oferta actual. 
 
La problemàtica sobre els horaris ha estat perquè durant molts anys s’ha fet 
la vista grossa i això ha provocat una disbauxa a nivell de compliment de 
reglament. Esperem que ara que està aprovat i hi ha interès de regular-ho, 
es faci complir i no es desencadeni cap problemàtica al respecte. 
 
De la mateixa manera que s’ha fet amb les discoteques de donar un marge 
de mitja hora, per desallotjar els locals, creiem que estaria bé que també en 
el cas dels quioscs de la platja que normalment a la una estan plens, donar 
un marge de mitja hora per desallotjar-los i no provocar un conflicte amb 
els clients. Ho han parlat amb els tècnics i no hi veuen problema. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que sembla que anar 
contra CIU és anar contra el poble, potser el Sr. Riera es pensa que ell és el 
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poble. Si el Millor no vol que CIU governi és perquè ho estan fent 
malament. 
 
En el Ple de maig ja varen expressar diferents aspectes del Reglament de 
platges que no compartien. I un d’aquests aspectes està recollit en una 
al.legació, que és el fet que hi hagi música ambiental a les terrasses durant 
el dia. No veuen un problema tenir música ambient sempre que et permeti 
parlar amb la persona que tinguis al costat. 
 
Per altra banda, comparteixen amb l’equip de govern el fet que si el plec de 
condicions no permet que el servei de bar serveixi menjar es desestimin les 
al.legacions presentades. En relació a l’horari entén que és el que ha de ser. 
 
No obstant, també veuen que des de l’equip de govern s’està collant i 
ofegant, pressionant i sancionant molts concessionaris, i creuen que primer 
s’hauria de donar exemple ja que a vegades les actuacions són excessives. 
 
En dos Plens anteriors varen dir al Sr. Riera que el Millor s’abstindria, però 
que si s’aconseguia millorar els serveis de Canyelles i aconseguir la “Q” de 
qualitat votarien favorablement el Reglament de platges. I resulta que no 
sols no s’ha aconseguit la “Q” a Canyelles sinó que s’ha perdut a altres 
platges.  
 
Per tant, el Sr. Riera no ha complert amb el que se li havia demanat. 
Aconseguir aquest guardó pot donar un segell a tour operadors i als 
diferents visitants que venen, molt més necessària que moltes altres 
despeses que hi ha en aquest Ajuntament. Les passarel.les per a 
minusvàlids no estan a nivell de passeig, ni ha un desnivell; i això no és 
qualitat. 
 
Es pot justificar amb excuses de manca de personal, amb impossibilitat de 
fer hores extres el personal de manteniment, perquè segurament tots els 
diners estan destinats a la piscina, però aquesta “Q” és la que ens dóna 
qualitat. Potser quan aquesta piscina estigui acabada passarà com a les 
platges, que quedarà abandonada. 
 
En relació al Reglament de platges, creuen que no s’està fent bé la feina, el 
Sr. Riera s’ha d’esforçar més perquè les platges de Lloret tinguin una 
qualitat, perquè els nostres turistes –minusvàlids o no- en puguin gaudir. 
Torna a demanar que destinin diners i mitjans a les platges, ja que Lloret en 
viu d’elles, del turisme de sol i platja. 
 
A continuació, intervé novament el Sr. Riera, dient al Sr. Fuertes que la 
gestió de les platges s’està fent amb un sistema que es pot auditar, com pot 
ser amb la “Q” de qualitat. En aquests moments estem en un període 
d’impàs per saber en quin sistema de gestió ens volem certificar, si la “Q”de 
qualitat d’àmbit espanyol, o una ISO d’àmbit internacional. I la seva aposta 
és aconseguir una qualificació d’àmbit internacional, ja que els tour 
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operadors venen de fora i entenen més de ISO que de “Q”, sense 
desmerèixer cap guardó. 
 
Però també vol fer constar que és el primer any que s’obté 4 Banderes 
Blaves a les platges de Lloret de Mar, no s’havia obtingut mai. I aquestes 
Banderes no depenen d’una certificació, sinó que es tracta d’un estament 
dirigit per ambientòlegs i les concedeixen si es fan les coses ben fetes. No 
depèn del que es paga sinó de la valoració que hi fan uns tècnics. La única 
platja que no té Bandera Blava és Canyelles, perquè hi ha unes dificultats 
en el sector al costat del port i l’entrada, amb els vehicles estacionats i les 
concessions existents. 
 
S’hi ha destinat a platges 1.600.000 €, no pot dir el Sr. Fuertes que no s’hi 
destinen diners. Es cert que els accessos a les platges han patit un retard 
en el seu condicionament, però ja està arranjat. I aquest retard ha estat 
causat per  disposar de menys personal destinat a platges i per no fer hores 
extres. Les platges de Lloret són accessibles, mal li pesi al Sr. Fuertes. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Fuertes dient al Sr. Riera que intenti accedir a les 
platges o als serveis de WC amb una cadira de rodes, que si ho hagués fet 
no parlaria com ho està fent. Hi ha zones on la passarel.la de minusvàlids 
no arriba a les dutxes, o que aquesta està trencada i té forats. Demana que 
almenys hi hagués una platja en que l’accés arribés fins a l’aigua. 
 
No entén com hi ha aquests diners de pressupost estant les platges en 
l’estat que estan, per algun lloc marxen els diners. 
 
Fins ara l’equip de govern sortia a la premsa presumint e la “Q” de qualitat, 
però aquest any sembla que ja no la volen. La ISO tampoc està concedida, 
per tant no comprèn que les platges de Lloret no tinguin ni una ni altra. 
 
Vostè s’hi va comprometre i per això el grup Millor va canviar el vot, però 
no ha estat així. I li anirà recordant any rere any, que les platges no estan 
en condicions. 
 
Intervé novament el Sr. Riera, dient que vol donar resposta a una qüestió 
plantejada pel PSC. L’any 2013 es redactaran nous plecs de condicions per 
als serveis a les platges, que s’hauran d’adaptar a la realitat. Tots plegats 
hauran de fer un esforç per recollir totes les aportacions que facin els 
diferents grups. 
 
Dirigint-se al Sr. Fuertes, li diu que la diferència entre tots dos és que 
mentre tots dos van a les platges, si el Sr. Riera detecta un problema el 
comunica als tècnics per donar-hi solució, mentre que el Sr. Fuertes en fa 
fotografies per portar-ho a la premsa o al plenari. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que si ara es fes una 
modificació del plec, no sap fins a quin punt incorrerien en una il.legalitat, ja 
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que en aquell moment es varen presentar molta gent amb unes condicions 
fixades i considera que si ara es canvien es trobarien en una situació de 
risc. 
 
Aquestes condicions finalitzen aquest estiu, ja han passat els 4 anys del 
concurs. I Lloret va canviant i evolucionant, potser s’haurà d’anar parlant 
del fet que puguin fer menjar o altres qüestions que afectin a aquests 
serveis. Però cal tenir en compte de no entrar en competència directa amb 
els locals que estan a primera línia de mar. 
 
Es un tema que s’haurà d’estudiar a fons, tenir en compte les necessitats i 
les demandes d’aquests negocis, però també ser conscients que com més 
oferta es pugui donar a un negoci més risc pot haver. En les concessions de 
platges s’ha tingut en compte sempre l’antiguitat del titular, i es podria 
donar el cas que hi entressin grans empreses i que s’emportessin les 
concessions. 
 
Li diu al Sr. Fuertes que aquest any hi ha més Banderes Blaves que mai, i 
que la quantitat de diners que es destina a platges és desorbitada. No 
només hi ha el manteniment, també la neteja i el servei de salvament. S’ha 
intentat no retallar el pressupost destinat a platges. 
 
En relació a les persones amb discapacitat, recorda que quan era regidor de 
Benestar i Família es varen arranjar més de 150 passos que no eren 
accessibles, es varen posar les passarel.les a la platja, hi ha una cadira 
amfíbia creu que a la platja de Santa Cristina.  
 
No sempre el pressupost et permet arribar a tot arreu, sempre hi ha coses 
malmeses que cal arranjar. 
 
Considera que les platges de Lloret estan en un servei òptim, estan donant 
cobertura a tots els turistes que ens visiten. 
 
Sense més deliberació, i per 13 vots a favor dels regidors presents de CIU,  
PSC-PM, PPC, ERC, ICV-EUIA i NO ADSCRIT, i 6 abstencions dels regidors 
del grup MILLOR, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 

 
Vist que el Ple Municipal, en sessió ordinària de 14 de maig de 2012, 
va prendre l’acord d’aprovar inicialment el REGLAMENT PER A LA 
GESTIÓ DELS SERVEIS i ACTIVITATS A DONAR A LES PLATGES DE 
LLORET DE MAR.  
 
Vist que durant el termini d’exposició pública s’han presentat 
al.legacions per part del Sr. Albert Mordoh en data 21/06/2012 (NRE 
10.566) 
 
Atès, que la Comissió de Platges en la seva reunió del 19/07/2012, 
ha decidit per unanimitat dels presents rebutjar les al.legacions 
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presentades pel Sr. Mordoh, per considerar que no milloren la 
redacció inicial les dues primeres referents a l’ampliació d’horari 
d’obertura, i ampliació d’horari d’ampliació de música mecànica, i 
considerar que la tercera (ampliació de bar-ampoller) no es pot 
considerar al.legació d’aquest reglament. 
 
Atès, el que determina la Llei 21/2002, de 5 de juliol, que modifica la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i conseqüentment el que 
estableixen els articles 48 i 59 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya. 
 
Atès allò establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, així com a l’article 178 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació al 
procediment d’aprovació i modificació dels reglaments municipals. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- Rebutjar les al.legacions presentades pel Sr. Albert Mordoh, 
per considerar que no milloren la redacció inicial les dues primeres 
referents a l’ampliació d’horari d’obertura, i ampliació d’horari 
d’ampliació de música mecànica, i considerar que la tercera 
(ampliació de bar-ampoller) no es pot considerar al.legació d’aquest 
reglament. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament el REGLAMENT PER A LA GESTIÓ 
DELS SERVEIS i ACTIVITATS A DONAR A LES PLATGES DE LLORET 
DE MAR, amb la mateixa redacció de l’aprovació inicial. 
 
TERCER.- Publicar el text íntegre d’aquest reglament en el BOP de 
Girona, en el Tauler d’anuncis de la Corporació i en la web municipal, 
i posteriorment, publicar en el DOGC un anunci en el que figuri la 
data de publicació en el BOP. El present reglament entrarà en vigor 
als 15 dies hàbils després de l’esmentada publicació en el BOP de 
Girona. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Sr. Albert Mordoh. 

 
9.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA D’ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL (POUM) REFERENT ALS 
PLÀNOLS D’ORDENACIÓ G3A I G4C EN L’ÀMBIT DEL “CAMP DE GOLF 
SURO GROS”. 
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Prèvia autorització de l’Alcalde, el Sr. Jordi Martínez, regidor delegat 
d’urbanisme, dóna lectura a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Orobitg, que recorda que ja va votar a favor en l’aprovació 
dels tràmits anteriors, comenta que espera que es tracti de la darrera 
aprovació i anuncia el seu vot favorable. 
 
Pren la paraula el Sr. Rodríguez, que manifesta la seva intenció de no entrar 
en la qüestió formal si no únicament en el fons. Així, recorda que l’any 2010 
el seu grup  va haver de decidir ràpidament sobre una modificació puntual 
del POUM i va votar en contra, i anuncia que també ho farà ara. 
 
Intervé el Sr. Bernat, dient que aquesta aprovació permetrà urbanitzar el 
camí vell i donar compliment a velles reivindicacions veïnals. 
 
Intervé el Sr. Fuertes, que comenta que disposa d’unes fotos que li van 
facilitar des de l’entitat MIFAS. I diu que explica això perquè el Sr. Riera 
després no li pugui dir que ell sempre tira fotos per anar després a la 
premsa. En aquest cas, vol que quedi clar que hi ha gent de bona fe 
s’adreça primer a l’equip de govern, però com que aquest no els fa cas, 
després van a veure’l a ell. Així, afirma que les fotos a les que fa referència 
el Sr. Riera i l’Alcalde fa més de dos mesos que les tenen perquè els hi 
havien facilitat la gent de MIFAS. Finalment, el Sr. Fuertes diu que 
recomana a la gent que vagi a la platja de Canyelles a veure les boniques 
construccions i les grues tan maques que hi ha a la platja de Canyelles. 
 
El Sr. Martínez diu que li sembla que el Sr. Rodríguez no tenia clar els 
antecedents i que els hi explicarà. Així, el Sr. Martínez explica que amb 
l’anterior Pla general d’Urbanisme el Sector del Suro gros era sòl 
urbanitzable, i que va reclassificar-se a no urbanitzable com a conseqüència 
del Pla Director Costaner. Però quan va produir-se aquesta reclassificació 
els propietaris ja havien demanat llicència per a construir un Camp de Golf i 
una Casa Club. Aquesta sol.licitud que ells havien fet es va resoldre 
permetent-los construir només el Camp de Golf, però els propietaris, 
disconformes, van recórrer en alçada davant el conseller, el qual va estimar 
el seu recurs i, conseqüentment, se’ls va permetre construir també la casa 
Club, motiu pel qual s’ha hagut de tramitar la present modificació del POUM. 
 
Prossegueix el Sr. Martínez que, en relació a la intervenció del Sr. Fuertes, 
diu que no barregi les coses i que no parli en aquest punt d’un tema del 
punt anterior, perquè així el Sr. Riera no pot defensar-se. Sobre el que ha 
dit de Can Juncadella, que si té alguna cosa a denunciar que vagi als 
tribunals de justícia. En aquest sentit, el Sr. Martínez afirma que totes les 
actuacions urbanístiques que s’estan duent a terme a Can Juncadella són 
legals i compten amb l’autorització de la comissió d’Urbanisme i que, per 
tant, si creu que s¡’ha comès alguna il�legalitat, que la denunciï als 
tribunals, però que no difami. 
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El Sr. Rodríguez diu que potser ell no tindrà clars els antecedents, o potser 
el Sr. Martínez ha fet una lectura inexacta dels mateixos. 
 
Intervé el Sr. Fuertes, que admet que potser si que barreja temes, però no 
accepta que digui que el Sr. Riera no es pot defensar, quan, segons la seva 
opinió, els únics que no poden defensar-se són els grups de l’oposició 
després de la darrera intervenció de l’Alcalde no tenen dret a rèplica. Sobre 
el que ha dit de Can Juncadella, li recorda al Sr. Martínez que ell només ha 
dit que quan veu dues grues en un espai PEIN no li agrada, i que si això es 
difamar, que si el Sr. Martínez considera que això és difamar, que el porti 
ell als tribunals.  
 
Intervé el Sr. Valls, que recorda que qui va desclassificar Can Juncadella 
amb el recolzament de tot el plenari va ser un govern municipal socialista, 
durant la legislatura de 1.995 a 1999. També explica que qui autoritza en 
última instància el que es pot construir allà és la comissió d’urbanisme d ela 
Generalitat. 
 
Finalitza el debat d’aquest punt l’Alcalde dient que Can Juncadella no és una 
finca “PEIN”, i diu també que no li sembla bé que es barregi Can Juncadella, 
que és una finca privada, amb Sta. Cristina, que és municipal. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació, 
que queda aprovada amb 19 vots a favor (grups municipals de CIU, 
MILLOR, PSC, PP, ERC i Regidor no adscrit) i 1 abstenció (grup municipal 
d’IC-V/EUIA). 
 
El text de la proposta aprovada és el següent: 
 

“FETS 
 
1.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 17 

de novembre de 2011, acordà:  
 

“-1 Suspendre la tramitació de l’aprovació definitiva de la modificació del 
Pla d’ordenació urbanística municipal en relació al Camp de Golf Suro 
Gros, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Lloret de Mar, fins que, 
en compliment de la Llei estatal 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, es 
completi l’expedient amb l’informe preceptiu de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. Així mateix també caldrà incorporar l’informe del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
 
-2 Assenyalar que, a banda del compliment de les possibles prescripcions 
que en resultin dels esmentats informes, mitjançant un text refós que es 
presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació 
provisional de l’expedient i diligenciat, s’hauran d’incorporar les 
prescripcions següents: 
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2.1- Cal justificar la delimitació de l’àmbit proposat en base a un plànol 
topogràfic actualitzat, i en el seu cas, adaptar la delimitació definitiva als 
elements naturals o artificials, d’acord amb el que estableix la Disposició 
addicional Cinquena del vigent Pla Director Urbanístic del Sistema 
Costaner, aprovat definitivament en data 25 de maig de 2005. 
 
2.2- L’edificació de la casa-club que es proposa s’haurà de plantejar el 
més integrada possible a l’entorn i a la topografia existent, de tal manera 
que la planta semisoterrani no pugui ser concebuda com una planta més, 
visible des de l’exterior de l’edificació. Tot això sens perjudici que el 
projecte d’edificació definitiu s’haurà d’ajustar a la valoració que es pugui 
derivar, en el seu cas, del tràmit de l’article 48 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i d’acord amb l’adequació paisatgística a què obliga l’apartat 
2 de l’article 285 del POUM. 
 
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament” 
 

2.- En data 26 de gener de 2012, el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha emès informe 
favorable. 

 
3.- En data 28 de febrer de 2012, la Dirección General de Sostenibilidad 

de la Costa y del Mar, del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino ha emès informe el qual conclou: 

 
 “Dado que el ámbito objeto de la Modificación se encuentra fuera del 
dominio público marítimo terrestre y de la zona sobre la que recae la 
servidumbre de protección, esta Dirección General no tiene nada que 
objetar a la Modificación Puntual del POUM en el ámbito “Camp de Golf 
Suro Gros” en el término municipal de Lloret de Mar.” 

 
4.- En data 29 de juny de 2012, els Serveis Tècnics Municipals redacten 

el Text refós de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal (POUM) referent als plànols d’Ordenació G3a i G4c en 
l’àmbit del “Camp de Golf Suro Gros” que dona compliment a les 
prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
data 17 de novembre de 2012. 

 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.- S’apliquen a aquest expedient els art. 96 a 98 del Decret Legislatiu 

1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLUC), modificada per la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, de modificació del TRLUC; art 117 i 118 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme;  

 
II.- S’apliquen els 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 
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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 de Territori, Sostenibilitat i 
Seguretat Ciutadana, adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el Text refós de la Modificació Puntual del Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) referent als plànols 
d’Ordenació G3a i G4c en l’àmbit del “Camp de Golf Suro Gros”, 
d’iniciativa municipal i redactada pels Serveis Tècnics Municipals. 
  
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat 
exemplars, a la Comissió Territorial d’ Urbanisme de Girona als 
efectes de la seva aprovació definitiva, si s’escau”. 
 

10.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA 
D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE L’ILLA SITUADA ENTRE LES AV. 
VIDRERES I EL RIERAL, CARRERS CARLES RAHOLA I CAN PANSA DE 
LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització de l’Alcalde, el Sr. Martínez exposa la proposta en 
termes similars a la seva redacció. 
 
Intervé el Sr. Orobitg, que argumenta que la implantació d’una nova 
activitat comercial sempre és positiva des del punt de vista que pot generar 
llocs de treball, però, per altra banda, també vol posar de manifest que la 
implantació d’una gran superfície pot suposar un problema pel comerç de 
proximitat, tot i que, per altra banda, no es pot ignorar que aquesta 
activitat s’implantarà al rieral, que és un sector on el comerç encara és 
incipient. Comenta també que el procediment s’ha tramitat d’acord amb la 
legalitat i anuncia el seu vot favorable. 
 
Pren la paraula el Sr. Rodríguez, que afirma que quan una empresa 
s’instal.la en una població és per guanyar diners i no per crear llocs de 
treball. Per altra banda, demana que quan s’obri el supermercat s’intenti 
que l’empresa contracti prioritàriament a gent de Lloret. 
 
El Sr. Bernat expressa la satisfacció del seu grup per la implantació 
d’aquesta empresa al municipi, i que esperen que generi nous llocs de 
treball. 
 
Pren la paraula novament el Sr. Martínez, que es mostra totalment d’acord 
amb la intervenció del Sr. Orobitg. Per altra banda, li diu al Sr. Rodríguez 
que, evidentment que les empreses volen guanyar diners, i que espera que 
la construcció del supermercat la puguin fer empreses de Lloret. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació, 
que queda aprovada per unanimitat dels assistents. 
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El text de la proposta aprovada és el següent: 
 

“FETS: 
 
1.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 d’abril de 2012, 
acordà: 
 

“Primer.- Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana d’ordenació 
volumètrica de l’Illa situada entre les avgdes. Vidreres i El Rieral i els 
carrers Carles Rahola i Can Pansa, que dona compliment a les 
prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona de data 6 d’octubre de 2011, redactat per l’arquitecte Manuel 
Rivas i promogut per la mercantil MERCADONA, SL., sens perjudici de 
la tramitació de les corresponents llicències i del compliment de la 
normativa sectorial aplicable. 
  
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes 
amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la 
província, diari d’àmbit gironí, Tauler d’anuncis i a la web municipal. 
 
Tercer.- Sol�licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona als efectes del que disposa l’article 87 del TRLUC i als altres 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, segons 
disposa l’art. 85.5 del TRLU. 
 
Quart.- Notificar el present resolució als interessats” 

 
2.- L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini d’un 
mes amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la 
província de Girona núm. 93, de data 15 de maig de 2012, Diari de 
Girona de data 2 de maig de 2012, Tauler d'Anuncis de la Corporació 
i Web municipal. 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. 
 
3.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 
7 de juny de 2012, va acordar: 
  

“-1 Emetre informe favorable, als efectes de l’article 87 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, sobre el Pla de Millora Urbana d’ordenació volumètrica de l’illa 
situada entre les av. Vidreres i el Rieral, carrers Carles Rahola i Can 
Pansa, promogut per Mercadona, SA i tramès per l’Ajuntament de 
Lloret de Mar. 
 
-2 Recomanar que, en el supòsit previst que la planta altell de la planta 
baixa comporti la supressió de la primera planta pis per potenciar el 
sostre comercial, aquesta pèrdua de sostre residencial comporti la 



 35 

reducció proporcional del potencial de 93 habitatges inicialment previst 
en aquesta illa. 
  
-3 Indicar a l’Ajuntament que si al llarg de la tramitació d’aquest Pla 
s’introdueixen canvis substancials en el document aprovat inicialment, 
abans de l’aprovació definitiva de l’expedient, aquest s’ha de sotmetre 
novament a informe d’aquesta Comissió, d’acord amb l’apartat 1 de 
l’article 87 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost. 
 
-4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.” 
 

FONAMENTS DE DRET: 
 
I.-  S’apliquen a aquest expedient els articles 70, 81 i 89  del Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme (TRLUC), modificada per la Llei 3/2012, del 22 
de febrer, de modificació del TRLUC; i els articles 90, 91 i 110 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret 305/2006, 
de 18 de juliol.  

 
II.- La legislació aplicable ve recollida a l’art. 52 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya, essent el quòrum legal 
necessari per a la seva aprovació el de majoria simple, d’acord 
amb l’art. 114 del citat Decret Legislatiu en la seva redacció arrel 
de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per al a 
modernització del govern local. 

 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i 
Seguretat Ciutadana, adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana d’ordenació 
volumètrica de l’Illa situada entre les avgdes. Vidreres i El Rieral i els 
carrers Carles Rahola i Can Pansa, redactat per l’arquitecte Manuel 
Rivas i promogut per la mercantil MERCADONA, SA. 
 
Segon.- Trametre als Serveis Territorials d’ Urbanisme de Girona la 
documentació tècnica i administrativa completa, d’acord amb el que 
preveu l’art. 88 del DL 1/2010, als efectes d’ informació, coordinació i 
arxivament, com a condició prèvia a la publicació del present acord. 
 
Tercer.- Disposar la publicació d’aquest acord i de la normativa 
urbanística del Pla de Millora Urbana al Butlletí Oficial de la província. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’entitat mercantil 
MERCADONA, SA com a promotora d’aquest planejament derivat”. 
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12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA, DE 
REBUIG AL REPAGAMENT PER ACCEDIR ALS MEDICAMENTS I A 
L’ATENCIÓ SANITÀRIA DE QUALITAT. 
 
L’Alcalde comenta que, en haver-se retirat el punt número onze de l’ordre 
del dia, a continuació es passaria a l’exposició del punt número 12 i dona 
l’ús de la paraula al regidor del grup d’IC-V/EUIA perquè exposi la moció 
que presenta. 
 
El Sr. Rodríguez llegeix el text de la moció per, a continuació, manifestar 
que ell estarà a la llista dels perseguits per la Generalitat per no pagar 
l’euro per recepta. 
 
Pren la paraula el Sr. Orobitg, que qualifica la mesura del re-pagament com 
a “nyap”, es mostra favorable a la moció, però demana al Sr. Rodríguez que 
accepti l’esmena que han presentat conjuntament el grup d’ERC i del PSC. 
 
Prossegueix el Sr. Orobitg, que considera que el govern de CIU, vol pensar 
que empès per les circumstàncies i no per la ideologia, ha hagut d’aprovar 
aquesta mesura, però diu que caldria haver tingut en compte que aquesta 
mesura s’imposa sobre el recàrrec estatal. En aquest sentit, el Sr. Orobitg 
parla de l’espoli fiscal que pateixen els ciutadans de Catalunya, i comenta 
que aquesta mesura agreuja encara més la situació. Considera que l’únic 
camí per a Catalunya és el de la independència i el de la sobirania fiscal. 
 
A continuació el Sr. Orobitg  dóna lectura al text de l’esmena presentada pel 
seu grup juntament amb el grup del PSC. El text de l’esmena és el següent: 
 
“Els grups instants de la present esmena considerem que la mesura de re-
pagament dels medicaments resulta del tot injusta pels arguments 
esgrimits per la moció esmenada, així com per d’altres, i combreguem en 
síntesi, amb la naturalesa i objectius d ela moció presentada. Els grups 
instants de la present esmena considerem però, que no és tasca de 
l’ajuntament de Lloret de Mar, i per tant del seu personal, la de 
proporcionar assistència jurídica aquells que entenguin que tal mesura no 
s’ajusta a dret. 
 
En tal sentit, existeixen col.lectius, associacions d’usuaris i d’altres entitats 
amb la capacitat, vocació i voluntat de prestar tal assistència i/o 
assessorament jurídic, tanmateix de forma molt més acurada. D’altra 
banda, resulta poc ajustada a la realitat la petició de que la Diputació 
provincial presti tal mena de serveis, en tant que no compta amb la 
capacitat per fer-ho i en aquest cas, l’administració de referència amb 
matèria de consum que és amb la que col.labora l’Ajuntament de Lloret de 
Mar, i més concretament la regidoria de comerç del Consell Comarcal de la 
Selva. 
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Per tot el que ha exposat, proposem l’esmena de la moció objecte de la 
present, en el sentit d’eliminar del text actual l’acord quart, passant el 
proposat acord cinquè a tenir tal numeral”.  
 
El Sr. Enric Martínez manifesta que el seu grup no farà cap intervenció al 
tractar-se d’una moció sobre una qüestió en relació a la qual l’Ajuntament 
no té cap competència.  
 
Intervé el Sr. Bernat, tot dient que el Ministeri de Sanitat recentralitza 
gairebé totes les competències en matèria sanitària atorgades a la 
Generalitat de Catalunya. I això es tradueix en una ampliació del ventall de 
serveis accessoris com aparells ortopèdics, productes dietètics de diabètics i 
celíacs i una bona part del transport sanitari no urgent, els costos dels quals 
es recarregaran directament en els usuaris. 
 
Queden, per tant, a l’aire les garanties sanitàries de moltes persones, joves, 
grans i aquells que mai no han cotitzat. La majoria no tindrà cobertura 
sanitària o bé no podran pagar aquests despropòsits. 
 
Prossegueix el Sr. Bernat dient que ara fa 26 anys que es va aprovar la llei 
general de la sanitat, impulsada pel company socialista Ernest Lluch, i que 
ara els governs de CiU i PP pretenen desmantellar un model de reconegut 
èxit per adreçar-nos a un sistema dual (públic-privat) d’accés als serveis de 
salut, en el que sembla clar que els catalans pagaran tres cops pels 
medicaments després que el Govern de CiU es negués a retirar l’euro per 
recepta. 
 
El Sr. Bernat argumenta que darrera la paraula crisi tenen la coartada 
perfecta per retallar serveis socials i introduir la privatització i el 
copagament sanitari que és el que estan buscant.  
 
Per altra banda, el Sr. Bernat recorda que el grup al Parlament del PSC 
defensa la continuïtat del pla estratègic de la prescripció farmacèutica, que 
ha permès desenvolupar les millors polítiques pel que fa al consum de 
medicaments. 
 
Finalment, el Sr. Bernat denuncia el pacte entre CIU i PP en perjudici dels 
interessos del país, que malmet el benestar dels catalans i catalanes i minva 
les butxaques dels sectors més desfavorits. 
 
Intervé el Sr. Fuertes, que recorda que es tracta d’un assumpte 
supramunicipal en relació al qual des de l’Ajuntament no es té competències 
per a fer-hi res. Dit això, el Sr. Fuertes opina que en aquesta matèria els 
partits polítics es protegeixen mútuament. Tot i que no creu que als 
governants els agradi fer retallades, afirma no entendre com pot ser que les 
caixes de les administracions estiguin buides i no es demanin 
responsabilitats als que les han gestionat, tampoc troba normal que en el 
sector públic hi hagi de treballar tanta gent per a dur a terme tràmits o 



 38 

gestions administratives que no tenen cap sentit, i es pregunta a quants 
“enxufats” més els ciutadans hauran de seguir pagant. 
 
Prossegueix el Sr. Fuertes, recordant que actualment s’estan tancant CAP’S, 
els quals podrien estar oberts si l’Ajuntament volgués assumir aquesta 
despesa enlloc de fer teatres que han costat 8 milions d’euros p piscines 
que han costat 13 milions d’euros. 
 
Per altra banda, el Sr. Fuertes manifesta no estar d’acord amb pagar un 
euro per recepta, però afirma que això és culpa dels governs anteriors 
actuals i dels que vindran, que no han posat cap fre a la despesa pública 
innecessària, i en aquest sentit recorda que en altres llocs de l’estat s’han 
arribat a pagar 90 milions d’euros a arquitectes pel projecte d’un aeroport. 
 
El Sr. Fuertes comenta que s’hauria de començar a demanar 
responsabilitats a polítics pels diners que faltes a la caixa, a demanar quin 
és el patrimoni dels polítics, alguns dels quals tenen rellotges de luxe.  
 
 A nivell d’exemple el Sr. Fuertes posa com a exemple el Consell Comarcal, 
ens del qual diu que n’és conseller, i considera que no és lògic que en 
aquest organisme hi hagi 33 consellers. Diu que ara ens queixem de l’euro 
per recepta però considera que l’estat del benestar ens l’hem carregat entre 
tots. 
 
Pren la paraula l’Alcalde, que demana centrar-se en el tema del co-
pagament farmacèutic, que és un tema molt seriós. Avança que votaran 
tant a la proposta de IC-V com a l’esmena d’ERC i PSC que no, tant per 
qüestions de coherència amb les decisions preses pel govern d ela 
Generalitat, com per la convicció de que fins ara segurament s’han fet usos 
inadequats de les receptes i això ha generat una despesa excessiva. En 
aquest sentit, l’Alcalde posa com a exemple noticies aparegudes recentment 
als mitjans de comunicació en les que es parla de 150.000 targetes 
sanitàries de persones que havien mort i que s’estaven fent servir, o de 
falsificació de 800.000 targetes sanitàries que es feien servir, entre d’altres 
coses, per demanar receptes. Pensa que com a conseqüència del mal ús 
calia posar ordre en aquest assumpte. 
 
Prossegueix l’Alcalde, que recorda que el co-pagament de un euro no 
s’aplicarà en els medicaments el cost dels quals sigui inferior a 1’67 €, a 
persones que per raons de renda se’ls eximeix, els beneficiaris del PIRMI, 
de la pensió no contributiva, del LISMI, beneficiaris dels fons d’assistència 
social, etc. Per tant, cal tenir en compte que a la gent amb més risc 
d’exclusió  social no se’ls hi aplicarà aquesta mesura.  
 
Intervé de nou el Sr. Rodríguez, que li diu al Sr. Fuertes que podria 
presentar-se a les eleccions al Parlament de Catalunya, al Congrés dels 
diputats o al parlament Europeu, com va fer el GIL. Pensa que en política hi 
ha qui va de salvadors, i pensa que aquests són els pitjors. 
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Prossegueix el Sr. Rodríguez, que li recorda al Sr. Fuertes que ja fa 15 anys 
el grup de Izquierda Unida va ser el primer i en aquell moment l’únic en 
demanar la supressió de les Diputacions provincials i es va quedar sol. 
També li vol recordar que els únics Diputats que després d’estar 
desenvolupant aquest càrrec set anys renuncien per escrit a cobrar pensió 
són els de Izquierda Unida. Així mateix, també li recorda que el que va ser 
coordinador federal de Izquierda unida, Julio Anguita, ha renunciat a la seva 
pensió de diputat i cobra únicament la de mestre. Així, li diu al Sr. Fuertes 
que no és veritat que tots els polítics facin el mateix i no és just posar a 
tothom en el mateix sac. 
 
Prossegueix el Sr. Rodríguez, que recorda que el seu partit ha fet propostes 
de política impositiva com a gravar les centrals nuclears, També es mostra 
a favor de les propostes que ha realitzat recentment el President de la 
república Francesa, François Hollande, d’apujar els impostos als més rics. 
Finalment, recorda que l’únic grup que va votar en contra en el Congrés 
dels Diputats de que la SICAP tributés un 1% va ser el grup de Izquierda 
Unida. 
 
Intervé el Sr. Orobitg, que li diu al Sr. Fuertes que, si bé pot estar d’acord 
amb alguna de les coses que ha dit, com per exemple que hi ha massa 
consellers comarcals, no pot acceptar que es pensi que tots els que es 
dediquen a la política són uns “xoriços”, i vol recordar que en aquest 
ajuntament, en la darrera legislatura, els regidors van decidir abaixar-se els 
sous. Així afirma que ells dedica moltes hores a l’Ajuntament i que això li 
suposa dedicar-ne moltes menys al seu despatx, i per tant, també obté 
menys ingressos, però afirma que creu en el que fa, com vol pensar que 
també és així en tots les membres d’aquest Consistori. 
 
Prossegueix el Sr. Orobitg, que manifesta que hi ha una frase molt 
recurrent que diu que hem viscut per sobre les nostres possibilitats, i ell 
pensa que hem viscut d’acord amb les possibilitats en que se’ns ha deixat 
viure. Algú ens ha enganyat dient-nos que podíem viure així, i segurament 
la prestació de serveis de les administracions s’ha dimensionat pensant que 
hi hauria un cabdal d’ingressos que després no s’ha produït. I això és el que 
ha fet que les administracions hagin incrementat les seves despeses. 
Considera que a dia d’avui el que s’ha de fer és prioritzar, però entén que 
és un error el de prioritzar carregant els costos de la crisi en els més 
desfavorits. Creu que existeixen altres formes de buscar ingressos que no 
sigui carregant contra els contribuents. 
 
Pren la paraula el Sr. Fuertes, que li diu al Sr. Orobitg que ell no ha dit que 
tots els polítics siguin uns “mangants”. Comenta que si el Sr. Orobitg s’hi 
sent identificat no és el seu problema. 
 
Prossegueix al Sr. Fuertes que, en relació a la darrera intervenció del Sr. 
Rodríguez, diu que ell no va de salvador, i li diu al Sr. Rodríguez que el seu 
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salvador va ser el Sr. Antoni Garcia que va plegar perquè ell pogués entrar 
a l’Ajuntament. També diu que quan el comparen amb Jesús Gil ell no s’hi 
sent identificat. 
 
Per altra banda, el Sr. Fuertes comenta que com que alguns grups han 
volgut portar al ple mocions de caràcter supramunicipal, el seu grup ha 
volgut fer un discurs polític com el que ha fet. 
 
Intervé novament el Sr. Rodríguez, manifestant que accepta l’esmena 
presentada per ERC i el PSC. Comenta també que les vendes a les 
farmàcies aquest mes han baixat un 20%, que s’estan donant casos molt 
punyents en el que el ciutadà ha de triar entre comprar el medicament o el 
pa. Comenta també que la crisi l’estan pagant els de sempre, els 
treballadors, les treballadores, els sindicats obrers als que se’ls han reduït 
les aportacions un 50%, cosa que no s’ha fet amb els sindicats de la 
patronal ni amb l’església catòlica. Li diu també al Sr. Fuertes que això és 
política de classes dirigides a classes socials, i que quan ell entengui això 
podran començar a parlar de política amb majúscules. 
 
Diu també que hi ha gent que va a la política per assumptes personals, 
perquè no tenen segons quines coses. Hi ha altra gent que va a la política 
perquè creuen en un projecte polític i pot ser que renunciï a coses. Hi ha 
altra gent que es serveix de la política per aconseguir coses. Diu que el 
temps dirà que fa cadascú. 
 
A continuació l’Alcalde sotmet a votació l’esmena presentada pels grups 
d’ERC i el PSC, que es desestima amb 4 vots a favor (grups del PSC, IC-
V/EUIA i ERC) i 16 vots en contra (grups de CIU, MILLOR, PP i regidor no 
adscrit). 
 
Seguidament, l’Alcalde sotmet a votació la moció amb el resultat de 10 vots 
a favor (grups del MILLOR, PSC, IC-V/EUIA i ERC) i 10 vots en contra 
(grups de CIU, PP i Regidor no adscrit). Al produir-se un empat, decideix el 
vot de qualitat de l’Alcalde, per la qual cosa la moció NO s’aprova. 
 
El text de la moció REBUTJADA és el següent: 
 

“Atès que des del passat 23 de juny el Govern de la Generalitat ha 
començat aplicar l’euro per recepta perquè tothom que retiri un 
medicament o un producte sanitari d’una farmàcia de Catalunya amb 
una recepta del CatSalut haurà d’abonar un euro.  
 
Ates que la nova taxa s’emmarca en la Llei 5/2012, del 20 de març, 
de mesures fiscals, financeres i administratives, publicada al DOGC 
60954, de 23 de març de 2012.  
 
Atès que aquesta taxa sobre les receptes és un impost sobre la 
malaltia, una barrera d’accés a les prestacions de la sanitat i una 
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limitació al dret a la salut i que vulnera la Llei general tributària, la 
Llei de taxes i preus públics de la Generalitat i la LOFCA. 
 
Atès que es tracta d’una taxa que no serveix per gravar el 
finançament de cap servei ja que no s’ofereix cap servei nou, sinó 
que es tracta d'una mesura purament economicista que no servirà 
per racionalitzar el consum de medicaments i que per contra posarà 
en perill els principis d'equitat i justícia social, perjudicant 
seriosament a les persones amb menys recursos i més malaltes.  
 
Atès que a més, a Catalunya, aquest repagament se sumarà al ja 
imposat pel Govern central del PP.  
 
Atès que els pensionistes, que actualment no paguen pels 
medicaments que consumeixen, n’hauran d’abonar un 10% del preu 
amb un límit d’entre 10 i 20 euros cada mes. A les persones actives, 
que ja abonen el 40% de les receptes, se’ls augmentarà l’aportació 
fins el 50% o el 60%, segons la renda.  
 
Atès que aquest repagament es sumarà al ja imposat pel Govern 
central del PP, el qual a més retirarà aquest estiu 456 fàrmacs d’ús 
comú del finançament públic, amb totes les dificultat econòmiques 
que això comportarà a les persones més desfavorides.  
 
Atès que tot això significa una limitació al dret fonamental de 
protecció de la salut i a l'atenció sanitària d'accés universal i una 
discriminació addicional i injusta per a les persones amb majors 
problemes de salut, les que pateixen malalties cròniques i/o qualsevol 
tipus de discapacitat, que perjudicarà encara més a les rendes 
salarials baixes com la majoria de pensionistes i persones aturades.  
 
Atès que aquest nou gravament pot significar una reducció de l'ús 
dels serveis sanitaris preventius, amb les conseqüències d’una major 
despesa sanitària i l’empitjorament general de l’estat de salut de la 
població. 
 
Atès que constantment tan el Govern central del PP com el Govern de 
la Generalitat apel.len a la responsabilització ciutadana en la 
sostenibilitat del sistema quan els usuaris ja en són responsables en 
la mesura en què el sistema es finança per la via dels impostos i la 
seva contribució a la Seguretat Social.  
 
Atès que la ciutadania que opta per no fer efectiu aquest repagament 
es veu automàticament denunciat i, per aquest motiu queda iniciat un 
expedient per part de la Generalitat que comportarà un conjunt de 
tràmits. 
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA  proposa l’adopció dels següents acords:  
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PRIMER.-  Rebutjar l’aplicació de qualsevol repagament per accedir 
als medicaments i/o a l’atenció sanitària de qualitat entre altres a 
l’euro per recepta imposat pel Govern de la Generalitat. 
 
SEGON.-  Exigir al Govern del estat que mantingui aquells 
medicaments retirats del finançament i que són d’ús comú i 
necessaris pels usuaris del conjunt de medicaments retirats.  
 
TERCER.- Instar als responsables del sistema sanitari de la 
Generalitat de Catalunya i el Govern Espanyol establir altres mesures 
per reduir-ne els costos farmacèutic del sistema sanitari sense gravar 
impositivament al conjunt de la ciutadania. 
 
QUART. - Demanar a l'Ajuntament que mitjançant l'Oficina Municipal 
d'Informació al Consumidor o mitjançant els serveis que la Diputació 
corresponents presta d'orientació, informació i assessorament al 
consumidor, recullin, orientin i donin suport jurídic als ciutadans que 
optin per no fer efectiu el pagament de l'euro. 
  
CINQUÈ.-  Enviar aquets acords al Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Sanitat del Govern de l’Estat, 
així com als diferents grups parlamentaris del Congres, el Senat i el 
Parlament de Catalunya, la Associació Catalana de Municipis, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a les entitats locals 
relacionades amb la salut”. 

 
13.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA, DE 
SUPORT ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE LLUPSA. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez 
donant la benvinguda als treballadors/es de la Llupsa que porten molta 
estona en aquesta sala. Que han estat escoltant temes que potser els toca 
de lluny,  ja que ells tenen altres necessitats “perentòries” més properes i 
cal que aquest plenari els doni solució. 
 
Seguidament, dóna lectura íntegra a la moció. 
 
Intervé el Sr. Orobitg, dient que des de l’Ajuntament donaran suport a la 
moció, tenen tot el suport de la Secció Local d’ERC, fins i tot de la Diputada 
al Parlament Sra. Carme Capdevila. Se’ls ha ofert els pocs mitjans dels que 
disposen, ja que al solució no la té ni aquest grup municipal ni el  
parlamentari. 
 
És un conflicte laboral gravós pel posicionament de l’empresari, és 
incomprensible la seva forma d’obrar, perjudicant als seus treballadors, 
tenint-los sense cobrar durant tants mesos i sense tenir notícies de si estàs 
acomiadat o no. Sembla que és una estratègia de l’empresari perquè els 
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treballadors desisteixin de la feina i així minimitzar els costos 
d’acomiadaments. 
 
Per tot el que ha exposat, votaran favorablement. 
 
Pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que el seu grup i el grup de CIU 
presenten una esmena a la moció presentada per ICV-EUIA, per la qual 
demanen canviar en el punt 2º la paraula “exigir” per “instar”, així com 
substituir el text del punt 3º pel següent redactat: “3º.- Donar, des del 
departament que pertoqui de l’Ajuntament, les facilitats que calguin a les 
persones afectades, a l’hora d’efectuar els pagaments dels impostos, taxes 
municipals i despeses de primera necessitat. Sempre i quan se sol.liciti per 
escrit i es cregui convenient després del corresponent estudi de cada cas.” 
 
No és una situació fàcil pels treballadors de la LLUPSA, però no entenen ni 
comparteixen, és l’aprofitament partidista d’alguns grups polítics que han 
fet la bandera de la precària situació resultant de la nefasta gestió d’un 
empresari lloretenc i de l’engany continu que aquest ha sotmès a la plantilla 
de treballadors. 
 
Ara bé, donar suport a les iniciatives i reivindicacions dels treballadors 
afectats, aprofitant mediàticament la seva precària situació, hi ha un 
abisme. 
 
El grup de PPC respecte i recolza totes aquelles iniciatives que donin suport 
als afectats, i així ho ha manifestat personalment a alguns d’ells. Però en 
cap moment utilitzaran aquesta situació per obtenir un ressò mediàtic als 
mitjans, com han fet altres. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Bernat dient que el seu grup també recolza 
aquesta moció, el PSC sempre està al costat dels treballadors, sobretot en 
aquests moments que ho estan passant malament, i no només la LLUPSA 
sinó també altres empreses. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Fuertes, dient que ells també 
s’afegeixen a donar suport a aquests treballadors. Però també és cert que hi 
ha molt d’oportunisme i que s’està polititzant molt aquest tema. Des 
d’algunes formacions, com pot ser ICV-EUIA i ERC, sembla que busquin 
vots ja que no s’estan buscar les solucions efectives. 
 
Hi ha una llei que defensa els treballadors en aquests casos, evidentment 
aquests treballadors han realitzat les denúncies pertinents. Però no han vist 
que tant de recolzament per part de l’equip de govern i d’alguns grups, 
l’ajuntament els ajudi en l’aspecte judicial o s’afegeixi a les reclamacions 
presentades. 
 
Quan el grup d’ERC ha dit que aquest tema l’ha comentat al Parlament, no 
sap quin cas li poden haver fet. 
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Si aquests treballadors porten 7 mesos sense cobrar, vol dir que l’empresa 
no només no ha pagat els treballadors sinó que ha deixat de pagar moltes 
altres coses. 
 
Posa com exemple els aldarulls de l’estiu passat provocats –semblava- per 
un problema elèctric en una discoteca, i al cap de 10 dies es varen prendre 
mesures a 35 discoteques que se’ls va fer inspecció. Si Llupsa no ha pagat 
els treballadors, de ben segur que no compleix amb mesures de seguretat, 
de sanitat i amb els treballadors.  
 
A dia d’avui no s’ha fet cap inspecció per l’Ajuntament per pressionar a 
aquest empresari perquè tingui les coses bé. És més, quan hi ha hagut 
menys treballadors ningú s’ha preocupat d’anar a mirar si el sistema 
antiincendis estava bé o no. No s’ha fet res. Només comentar-ho al 
Parlament i sortir tots a la foto per dir que els donem suport. 
 
Li diu al Sr. Orobitg que fa una estona es felicitava pel tema del Mercadona, 
com si es pengés la medalla. Ara també es penja la medalla de que és 
culpable del que està passant?. Ningú està mirant com solucionar aquest 
problema. 
 
Segurament que aquests treballadors, a part que se’ls faciliti els 
pagaments, també voldria facilitats per poder trobar una altra feina. A 
l’igual que aquests treballadors, segur que n’hi ha altres a Lloret amb greus 
problemes de treball, i segurament que a aquests els agradaria que des de 
l’Ajuntament es potenciés els llocs de treball i es busqués una solució 
perquè poguessin portar un plat a taula. 
 
Aquesta moció no es pot votar en contra, i tenen tot el seu suport als 
treballadors, però no troben correcte que es parli d’ajudar a aquests 
treballadors, ja que considera que hi ha molta altra gent que també ho 
necessita. Cal fer unes polítiques per millorar, sense tanta infraestructura ni 
tanta piscina, es podria fer una llista molt llarga. 
 
Intervé, seguidament, la Sra. Saracibar, dient que ajudes per fer front a 
primeres necessitats com la llum i aigua ja hi són, sempre i quan es valori 
la seva necessitat. Quan arriba una petició d’ajuda a Serveis Socials 
s’estudia el cas en funció de molts condicionants. 
 
Qui necessiti aquesta ajuda pot adreçar-se a les oficines de Benestar i 
Família i ens informaran del que cal fer. 
 
Quant al pagament d’impostos i tributs municipals, es fa un pla de 
pagament a terminis. Tot i que no pertany a serveis socials, se’ls pot 
demanar un informe i l’assessorament que calgui. 
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És evident que la situació és molt greu i no se’ls donarà l’esquena. La prova 
està que l’Alcalde ja s’ha trobat amb els treballadors/es.  
 
Amb el grup de PPC es varen posar d’acord per fer l’esmena, perquè amb la 
redacció original semblava que se’ls ajudaria com a col.lectiu d’afectats de 
treballadors de la Llupsa, i no és així. Els ajuts seran individuals, com 
qualsevol persona de Lloret, treballi on treballi. 
 
Novament, intervé el Sr. Rodríguez refererint-se a l’acusació partidista que 
se’ls ha fet. Considera que no ha estat així, que han estat mobilitzant la 
seva gent per anar a les manifestacions i sense sortir a la premsa. 
 
El fet d’anar a fer inspeccions a l’empresa no hi vol entrar. Ja en el seu 
moment va comentar al Sr. Orobitg que hi havia un local d’aquesta empresa 
que no complia determinades condicions, i va poder comprovar que es va 
actuar per part de l’Ajuntament. Entén que no cal informar a la premsa 
d’aquestes coses, és de sentit comú. 
 
Considera que l’equip de govern està a les antípodes, ja que hi ha qüestions 
que cal fer pel fet que ser representants dels ciutadans de Lloret de Mar i no 
cal sortir a la premsa. 
 
En aquest tema han volgut definir en quin terreny juga cadascú. Els 
sindicats cada vegada tenen més problema en fer el seu assessorament 
perquè les retallades també els han afectat a ells. L’ajuda judicial s’ha 
canalitzat a través del sindicat corresponent, en aquest cas UGT de 
Catalunya. I el seu grup el que ha fet és parlar amb els treballadors, amb 
els sindicats i amb l’enllaç sindical per poder solucionar un problema 
determinat. 
 
El seu grup acceptarà l’esmena presentada per CIU i PPC, i si amb això 
s’aconsegueix que s’aprovi per unanimitat aquesta moció considera que és 
el que compte. Ja que en aquests moments exigir el pagament d’un impost, 
per poc que sigui, si porta mesos sense cobrar la nòmina, li pot suposar un 
greu problema. Hi ha qui té ingrés de l’Ajuntament com a grup municipal i 
també del Consell Comarcal, i aquest problema no els importa. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Orobitg dient que no n’ha fet ús informatiu 
d’aquest tema. Els ha arribat una demanda per part d’un company del 
partit, s’estudia el tema i consideren que es mereix el seu suport, però no 
per el rèdit que ells en puguin treure, sinó pel benefici que en treguin els 
treballadors afectats de fer públic un conflicte. I si cal portar-ho a una 
diputada perquè ho passi als diaris ho faran, i fins i tot ho portarien al 
President de la Generalitat, ja que entén que és la forma de pressionar. 
 
El Sr. Fuertes plantejava que n’ha tret ERC, i ells li pregunten que ha fet el 
Millor, res. Titllar-los de populistes i parlar-ne malament, res més. 
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ERC fa política de cara, no va pel darrera. Diu al Sr. Enric Martínez que ells 
no farien treure una estelada al passeig de Lloret d’amagat pressionant pel 
darrera, ho farien de cara. 
 
I el conflicte de la Llupsa s’ho val. La única solució que ha donat el Millor és 
tancar l’empresa; o sigui, o es parla de salvar de llocs de treball o de tancar 
l’empresa. 
 
Hi ha uns treballadors que tenen una problemàtica i volen que els hi 
arreglem, ja que som els seus interlocutors més propers. Els hi hem de 
donar respostes. I si no els podem donar satisfacció perquè no tenim els 
mitjans per fer-ho, doncs malauradament no podrem. Però si amb la pressió 
que s’ha fet s’ha arreglat alguna cosa, tant de bo. 
 
Son conscients que hi ha molts treballadors a Lloret amb problemes, i els 
agradaria tenir resposta per a tots.  
 
No tot sempre surt bé, però es felicita perquè el tema del Mercadora sí que 
ha sortit bé, ja que generarà nous llocs de treball. 
 
Intervé, seguidament, el Sr. Enric Martínez agraint, en primer lloc, a totes 
les persones que hi ha en aquest Plenari que estan mostrant l’estelada, el 
respecte que tenen vers els altres. 
 
Dir al Sr. Orobitg que sap perfectament com va anar el tema de l’estelada 
que es va fer treure. I la persona que la va fer treure li va dir directament, i 
ell mai ha dit res de l’estelada que hi havia penjada. Una cosa és el que ell 
ha dit i l’altre el que s’ha publicat. 
 
Quan el Sr. Rodríguez ha parlat que estem a les antípodes, recorda que un 
26 de desembre a causa d’un temporal una família de Lloret va resultar 
molt perjudicada amb l’enfonsament de la seva flota de vaixells, quedant 
més de 20 treballadors sense feina, i el grup d’ICV-EUIA va votar en contra 
d’ajudar a aquesta família. Ho pot trobar a l’acta del Ple. 
 
El seu grup aprovarà la moció i donarà suport als treballadors de la Llupsa, 
que no es mereixen la gestió nefasta que ha tingut el seu propietari. 
 
Intervé el Sr. Fuertes dient al Sr. Orobitg que l’únic que pot fer alguna cosa 
és un jutge, que pot determinar el que han de cobrar, o l’equip de govern 
del que en forma part. El seu grup no és equip de govern i no té la potestat 
de decidir. Però sí que puc decidir no fer-me la foto amb els treballadors per 
fer-me veure, i no com vostè que amb la foto amb els treballadors la va 
portar al Parlament. 
 
En canvi, amb els 7 treballadors de la policia que varen fer fora i que 
casualment després va entrar el seu germà, d’aquests no n’ha parlat. De les 
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5 persones que varen fer fora dels pàrquings municipals no va portar el 
tema al Parlament. Diu que és un oportunista i no li accepta cap excusa. 
 
Ell no pretén tancar l’empresa. Qüestiona si quan es varen inspeccionar les 
35 discoteques es pretenia tancar-les o que complissin la normativa. 
 
Quan el Sr. Rodríguez ha parlat que hi ha que cobra de l’Ajuntament com a 
grup municipal i també del Consell Comarcal, suposa que no es referia a ell 
sinó al Sr. Orobitg, que de tot plegat deu cobrar uns 5.000 € mensuals. Si 
per ell fos reduiria els membres que composen el Consell Comarcal. 
 
Si el seu grup no ha fet rés és perquè consideren que és un tema judicial i 
que la pressió ha de venir de l’administració o per via judicial, i en aquest 
cas l’administració hi pot fer alguna cosa. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde lamentant que aquest tema s’hagi 
decantat d’aquesta manera. Li sap greu per les persones presents afectades 
pel tema de la Llupsa. Han estat ateses al seu despatx les vegades que ha 
calgut. 
 
En aquests moments hi ha una sortida, però molt remota. S’hi està 
treballant i ja s’anirà veient el procés. Continuarà en contacte amb els 
afectats per informar-los de totes les novetats que hi hagi. Vol finalitzar 
aquí el tema. 
 
Per al.lusions, demana la paraula el Sr. Orobitg, dient al Sr. Fuertes que en 
relació al que ell cobra és un mentider, ja que te accés a les actes i 
butlletins, i si se’ls mirés sabria que ell cobra bruts 3.250 € al mes, sumat 
Ajuntament i Consell Comarcal. 
 
Es totalment indigne que el Sr. Fuertes estigui assegut aquí. I vol finalitzar 
amb una pregunta. Si el Sr. Fuertes està dient que ell ha mediat perquè el 
seu germà obtingui un lloc de treball, vol que respongui si o no. 
 
Respon el Sr. Fuertes que el Sr. Orobitg ha interposat dues denuncies (una 
personal a l’altra a una web). Es el nou dictador de Lloret. I s’ha oblidat de 
parlar de totes les dietes que cobra. 
 
Interromp el Sr. Alcalde dient que cal finalitzar el tema i votar en primer lloc 
l’esmena presentada per CIU i PPC. 
 
Intervé novament el Sr. Rodríguez, demanant disculpes als treballadors de 
la Llupsa i a tothom per aquest espectacle. 
 
Seguidament, es passa a votació l’esmena presentada per CIU i PPC, la qual 
es aprovada per unanimitat dels reunits. 
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A continuació, se sotmet a votació la moció presentada per ICV-EUIA amb 
l’esmena incorporada, la qual és aprovada per unanimitat dels reunits. Per 
tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
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LLUPSA, que havia estat un referent en la fabricació de pa a 
comarques gironines, té actualment 18 treballadors –la majoria amb 
una antiguitat de 30 anys- i una cartera d’uns 150 clients, 
bàsicament petits comerços i un gran nombre d’hotels i 
supermercats. 
 
En aquests moments, l’empresa porta 8 mesos sense pagar la 
nòmina als treballadors. S'ha presentat una demanda per reclamar 
els salaris i 9 treballadors han demanat l’extinció de contracte per 
incompliment dels pagaments salarials. A més d’aquests 8 mesos 
sense cobrar, des del 2009 és habitual el retard en el pagament de 
les nòmines. De fet, en diferents reclamacions davant del 
Departament d’Empresa i Ocupació, l’empresa ha assegurat fer 
ingressos que posteriorment han resultat ser falsos, o ha donat als 
treballadors xecs sense fons. 
 
Després d’una primera vaga de 5 dies (del 20 al 25 de juny), la 
plantilla està en vaga indefinida des del 28 de juny, ja que l’empresa 
no només no mostra cap voluntat de pagar el que els hi deu, sinó que 
la direcció ni tan sols apareix per la fàbrica, que ha quedat tancada i 
sense cap signe d’activitat –aquest fet també s’ha denunciat a la 
Policia Local i als Mossos d’Esquadra. 
 
A més, després de la primera vaga, el dia 27 de juny, es va celebrar 
una mediació en què el president de la PIMEC de Girona, Iñaki Frade, 
en representació de l’empresa, va expressar la intenció de LLUPSA de 
presentar un pla de viabilitat. Aquella mateixa tarda, l’empresa va 
acomiadar 7 treballadors, tots els que havien fet vaga a excepció del 
delegat de personal i d’una treballadora amb reducció de jornada per 
cura de menors. 
 
Es dóna el fet, a més, que els treballadors acomiadats són els de més 
antiguitat i, per tant, els qui més ofici i experiència tenen. Són també 
a qui l’empresa deu més diners i els qui han presentat demanda de 
rescissió de contracte per manca de pagament, de manera que la 
indemnització hauria de ser superior a la que vol pagar l’empresa 
com a acomiadaments objectius. 
 
Per tant, en cap cas podem creure que l’empresa vulgui aplicar un pla 
de viabilitat que asseguri el futur de l’empresa, sinó que vol 
acomiadar treballadors i treballadores incòmodes per haver exercit el 
seu dret a vaga –es tracta, doncs, d’acomiadaments nuls- per 
reivindicar el cobrament de les nòmines endarrerides. 
 
Per tot això, el Ple aprova els següents ACORDS: 
 
1r.- Expressar el nostre suport als treballadors i treballadores de la 
LLUPSA. 
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2n.- Instar a la propietat de l'empresa l'imminent pagament dels 
salaris endarrerits als treballadors i treballadores. 
 
3r.- Donar, des del departament que pertoqui de l’Ajuntament, les 
facilitats que calguin a les persones afectades, a l’hora d’efectuar els 
pagaments dels impostos, taxes municipals i despeses de primera 
necessitat. Sempre i quan se sol.liciti per escrit i es cregui convenient 
després del corresponent estudi de cada cas. 
 
4t.- Comunicar aquests acords al delegat sindical de l'empresa. 

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

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

- Mes de juny: núm. 808 de data 01/06/12 fins al núm. 1020 de 
data 29/06/12. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de juny: núm. 436 de data 01/06/12 fins al núm. 546 de data 
29/06/12. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
Prec presentat pel Sr. Enric Martínez, en representació del grup municipal 
de PPC: 
 

“Vist que la majoria dels instituts de Lloret en el proper curs escolar 
2012/2013, realitzaran jornada intensiva i l’horari de començament 
de les classes serà a les 08:30 hores, i donada la quantitat de veïns 
que tenen com a residència habitual les diferents urbanitzacions de la 
vila. 
Preguem que s’insti a l’empresa concessionària del transport urbà que 
adapti l’horari del transport públic a les necessitats dels usuaris, 
donat que el primer transport de les urbanitzacions direcció a la 
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població és a les 08:15 hores, amb la impossibilitat de que els 
alumnes residents a les urbanitzacions arribin puntuals als instituts.” 

 
Contesta el Sr. Riera que en el moment que l’Ajuntament té coneixement 
dels horaris d’escoles i instituts, s’adapten també els horaris de transport 
escolar, per tal que els estudiants que viuen a urbanitzacions puguin 
desplaçar-se fins a l’escola o institut que li pertoca amb total puntualitat. I 
així es farà ara també. 
 
Prec presentat pel Sr. Enric Martínez, en representació del grup municipal 
de PPC: 
 

“Vista la necessitat de poder identificar-nos com a regidors d’aquest 
Ajuntament, davant de diferents circumstàncies com poden ser els 
encarregats o treballadors d’obres públiques, agents de l’autoritat, 
entre d’altres, i per facilitar les tasques que tenim encomanades com 
a regidors municipals i vist que ala majoria dels ajuntaments, a tots 
els regidors se’ls proveu d’una credencial identificativa. 
Preguem que per part d’aquest ajuntament se’ns lliuri algun tipus de 
document identificatiu que ens acrediti com a regidors municipals. 
Així, sota el nostre parer, s’evitarien circumstàncies com les viscudes 
fa pocs dies en certes situacions que resulten del tot incòmodes per 
tothom.” 

 
Contesta la Sra. Olivé que davant la necessitat que puguin identificar-se 
com a regidors, miraran de trobar un document acreditatiu més adequat i 
els hi faran arribar. 
 
Prec presentat pel Sr. Rodríguez, en representació del grup municipal d’ICV-
EUiA: 
 

En el pla d'usos de la platja de Lloret hi ha marcada a la cala de Sa 
Caravera la instal�lació d'una passarel�la per facilitar l'accés a 
l'esmentada cala, i a dia d'avui encara no està instal�lada l'esmentada 
passarel�la. 
PREGUEM QUE: 
Es procedeixi a la instal�lació de l'esmentada passarel�la l'abans 
possible. 

 
Contesta el Sr. Riera que en primer lloc vol demanar disculpes als usuaris 
de la platja pel retard en instal.lar el seu equipament, a causa de la 
reducció de despesa de tots els departaments s’han autoexigit. Tots els 
elements a les platges s’estan instal.lant dins l’horari laboral sense fer hores 
extres, i això ha provocat un retard, sobretot en els elements relacionats 
amb l’adaptació a minusvàlids. Fa esment que d’aquest tema ja n’ha parlat 
anteriorment responent una intervenció del Sr. Fuertes. 
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Va quedar pendent la passera de Sa Caravera, que degut a la pendent de la 
sorra va exigir més treballs per anivellar la platja. Però davant la manca de 
recursos, s’ha retardat. Ara ja s’ha trobat la solució, es traurà la sorra de la 
pendent que hi ha arran de mar i es posarà sota la passera, a fi que es 
pugui utilitzar tant per minusvàlids com per famílies que utilitzin aquell 
espai. Aquests treballs es faran segurament aquesta setmana. 
 
Pregunta presentada per la Sra. Pascual, en representació del grup 
municipal de PSC-PM: 

 
“Arrel d’una demanda per part dels veïns del barri del Molí de Lloret 
de Mar, el PSC exposa que a conseqüència de les obres de trasllat 
semafòric a l’Avda. Vidreres del barri del Molí, ha quedat una rasa 
només omplerta de terra a l’espera d’omplir-la d’asfalt, generant un 
sot pel pas de vehicles pesants. 
Per això preguntem: 
Quan està previst que s’ompli d’asfalt i es completi l’obra?.” 

 
Contesta el Sr. Valls que ja hauria d’estar feta l’obra, però fins que no han 
estat en marxa els semàfors en àmbar no era prudent fer l’asfaltat. La 
intenció era que les obres comencessin avui. S’han de fer tres capes però 
s’ha d’esperar uns dies abans de posar la següent, i després ja es pot 
procedir a pintar. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


