ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 01/15
Dia: 16 de febrer de 2015
Sessió: ordinària
Horari: de 18:00 a 21:49 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
Enric Martinez Maiz
Leonardo Fernandez Esquinas
Fco. Javier Rodríguez Pacios
Jordi Orobitg Solé
Josep Cortés Rovira
Alejandro Romerales Salvador
Juan Diez Mateo
Victoria Antonia Freijedo Parra
Fernando Manuel Barbero Sanchez
Oscar Portela Justel
Joan Bernat Pané
Anna Pascual Batlle
Susana Yerro Heras
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel J. Garcia i Jimenez, secretari general
1.- APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS (22/12/2014extraordinària – 23/12/2014-extraordinària i urgent).
Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes de la sessions celebrades
els dies 22/12/2014 (extraordinària) i 23/12/2014 (extraordinària i urgent).
Trobades totes conformes, són aprovades per unanimitat dels presents.

1

Essent les 18:05 hores, i prèvia autorització de la Presidència, s’incorpora a
la sessió el Sr. Cortés.
2.- DESPATX ALCALDIA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé i dóna
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple:
DESPATX D’ALCALDIA GENER 2015
-

Dia 5 de gener: Assistència, juntament amb els altres regidors i
regidores de la corporació, a la cavalcada de Reis.

-

Dia 10 de gener: Assistència al lliurament de
Pessebristes de Lloret de Mar.

-

Dia 11 de gener: Assistència delegada a la regidora Sra. Ester Olivé,
a la festa del traginer, a l’ermita de les Alegries.

-

Dia 11 de gener: Assistència, juntament amb altres regidors de la
corporació, al lliurament de premis del primer bany de l’any.

-

Dia 13 de gener: Assistència, juntament amb els altres membres, a
la Direcció Operativa, a la seu de Lloret Turisme.

-

Dia 21 de gener: Assistència a la rebuda del Pelegrí de Tossa.

-

Dia 22 de gener: Assistència a la reunió de l’Obreria de Santa
Cristina.

-

Del 27 al 29 de gener: Assistència, juntament amb el regidor de
Turisme Sr. Jordi Orobitg i la regidora Sra. Ester Olivé, a la Fira de
Turisme FITUR.

premis

dels

DESPATX D’ALCALDIA FEBRER 2015
-

Dia 1 de febrer: Assistència, juntament amb altres regidors de la
corporació, a la inauguració del temple Hindú Gurdwara de Lloret de
Mar.

-

Dia 3 de febrer: Assistència, juntament amb els altres membres, a
la reunió de Direcció Operativa, a la seu de Lloret Turisme.

-

Dia 4 de febrer: Presentació, juntament amb l’Alcaldessa de Tossa
de Mar i l’Alcalde de Blanes, del Carnestoltes 2015, a la sala d’actes
de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
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-

De 8 al 10 de febrer: Assistència a l’acció promocional del Patronat
de Turisme a Munic.

-

Dia 13 al 15 de febrer: Assistència, juntament amb altres regidors i
regidores de la corporació, als actes programats amb motiu del
Carnaval 2015.

-

Dia 16 de febrer: Acte de comiat a l’Inspector Cardús i lliurament
de placa d’agraïment per la tasca desenvolupada durant 10 anys a la
comissaria de Blanes.

3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL
ESPECIAL URBANÍSTIC WATER WORLD.

PLA

D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez, dient que la
Junta de Govern Local de data 07/04/2014 va aprovar inicialment la
modificació del projecte del Pla Especial Urbanístic de l’àmbit del parc
aquàtic Water World i es va sotmetre a informació pública.
Durant aquest termini ha hagut una al·legació per part d’Esther Giró on, vist
l’estudi d’impacte ambiental, sol·licita el trasllat de les instal·lacions a un
lloc on tinguin menys impacte visual. Es va atorgar tràmit d’audiència als
promotors que van respondre l’al·legació en data 17/06/2014.
Posteriorment, s’emeten informes per part de l’Àrea de Medi Natural del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; la
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni; l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya; la tècnica de paisatge de la Direcció
Gral. d’Ordenació del Territori i Urbanisme; l’Oficina Territorial d’Acció i
Avaluació Ambiental; la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments; el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural; la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment; el
Cap de Protecció Civil de l’Ajuntament de Lloret de Mar; i l’Agència Catalana
de l’Aigua.
En data 5/12/2014 la propietat presenta el projecte de modificació del Pla
Especial, que incorpora les prescripcions de l’acord d’aprovació inicial de
data 7/04/2014 i les recomanacions de l’informe emès en data 15/05/2014
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural.
Per a resoldre l’al·legació, s’ha tingut en compte que el POUM vigent no
estableix els paràmetres màxims i les condicions estètiques mínimes per
aquest tipus d’instal·lació, sinó que és el Pla Especial qui ha de determinar
aquests paràmetres i que és la normativa sectorial i la Subdirecció General
d’arquitectura i Millora de les Àrees Urbanes (Paisatge) qui, en el seu
informe, es manifesta favorable a aquest pla especial i així ho determina en
el seu informe.
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Per tant, s’estima parcialment en el fet que s’incorpori en l’articulat les
mesures correctores de l’estudi d’impacte ambiental que seran d’obligat
compliment per a reduir i minimitzar l’impacte visual el màxim possible.
Seguidament, dóna lectura a la part dispositiva de la proposta.
Si fem memòria del Pla Parcial del 2002, aquell Pla ja preveia la possibilitat
de poder instal·lar en la zona on hi havia l’aparcament de la part de dalt
unes instal·lacions aquàtiques com podien ser els tobogans. Si bé el que no
deia, era quina alçada havia de tenir ni deixar de tenir. Per tant, podem dir
que els fets comencen quan es va instal·lar una bola de propaganda (que no
era recollida en el Pla Parcial del 2002).
Davant d’aquest fet es va obrir el corresponent expedient disciplinari i es va
demana a la CTU quina era la millor manera de resoldre aquest tema. Per
tant, davant d’un fet legalitzable, i no podem negar que aquest fet era
legalitzable, la CTU va respondre fent dues propostes, una primera on diu
que es pot sol.licitar un ús provisional del sòl, en el qual, presentant la
documentació, l’ajuntament l’únic que fa es tramitar i la CTU dóna la
autorització per aquell fet concret.
O bé, una segona opció que és modificar el pla parcial per tal de limitar,
per tal de marcar, per tal d’establir tots els paràmetres que no estaven
definits en el primer pla parcial i així deixar escrit d’una vegada i per totes
què es podrà fer o no es podrà fer en tot l’àmbit del Water World. Davant
d’aquesta tessitura, tenir un ús provisional del sòl o tenir-ho tot
correctament delimitat, es va decidir per aquesta segona opció.
Es important tenir en compte que el fet que sigui legalitzable farà que no
s’hagi d’enderrocar, que es el que molts de vostès desitjarien que es fes. El
que si que podem i creiem que s’ha de fer es incoar el corresponent
expedient sancionador un cop s’hagi modificat el Pla Especial. I això es així
no perquè ho digui jo, sinó perquè així ho diu la llei d’urbanisme, és a dir, hi
ha d’haver una correlació en la proporcionalitat de les accions empreses, no
podem emprendre una mesura desproporcionada si aquest fet és
legalitzable. Ens agradi o no.
Intervé el Sr. Portela dient que no hi ha masses coses que dir. Aquesta
empresa ha començat la casa per la teulada. Han començat les obres sense
cap permís i, per tant, no han complert amb la llei.
Com a conseqüència, nosaltres votarem en contra.
Intervé la Sra. Pascual, dient que el que portem a aprovació és la
legalització d’una obra feta. Com passa moltes vegades desgraciadament
comencem la casa per la teulada.
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També hem de ser conscients que l’obra es va fer d’acord amb un pla del
2002 que els permetia fer instal.lacions aquàtiques sense concreció. El que
permetrà l’aprovació d’aquest pla especial és, al nostre entendre, poder
aplicar mesures de contenció acústica com se’ls ha exigit i ordenar quin
tipus d’instal·lacions i mides.
Tenint en compte que lògicament se’ls imposarà la sanció adient, que els
informes dels departaments implicats són favorables i que davant les
al.legacions dels veïns per la preocupació de l’impacta paisatgístic i el soroll
s’aplicaran les mesures correctives que s’inclouen en el pla. No ens
oposarem a que s’aprovi de manera provisional.
Seguidament, intervé el Sr. Orobitg dient que parlem de dues coses
diferents. Una, que s’ha iniciat una obra sense llicència, i això implica
l’obertura d’expedient i una sanció que entén que ha de ser del màxim
import possible. I una altra, és que s’aprova un pla que regula aspectes
més amples dels que estava regulat fins ara, i això és important.
També hem de dir que si és cert que l’empresa obté uns beneficis, no és un
tema especulatiu, sinó que les obres consisteixen en millorar unes
instal.lacions, en fer-les més atractives; i això és important també per tota
la població de Lloret.
Hem de tenir en compte també que el pla té l’informe favorable dels
organismes competents de la Generalitat. I és per tot això, que ells votaran
a favor, si bé demanaran que la sanció per haver iniciat les obres sense
llicència sigui la més alta possible.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Rodríguez, dient que ells estan en tot cas
perquè sempre es compleixi la legalitat. El Sr. Jordi Martínez ha dit que
alguns voldrien que s’enderroqués. No és veritat, però el que sí que volem
és que es faci el que diu la llei i que tots tinguin el mateix tracte. No volem
ciutadans de primera i de segona.
I si avui legalitzem això, serà una injustícia, perquè els que tenen diners per
pagar una sanció sembla que poden fer il.legalitats.
Seguidament, vol llegir un seguit d’intervencions que va haver en un Ple i
que també es referien al Water World. Són les següents:
-

Els propietaris van iniciar les obres abans de temps i sense
autorització. La proposta d'avui permet la legalització d'aquestes
obres. Lamenta la indisciplina dels propietaris i insisteix que es
podran legalitzar les obres començades si avui s'aprova aquesta
proposta. (Josep Sala, regidor d'urbanisme - PSC).

-

No es pot permetre que havent tingut sempre aquesta instal.lació el
suport de la Generalitat i d’aquest Ajuntament, s’iniciïn les obres
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sense llicència. Confia que aquesta forma d’actuar no continuï i que
no hi hagi privilegiats, doncs el seu interès no pot donar lloc a què les
coses no es facin bé. (Jou Ramírez - ERC).
-

Si s’aprova aquesta proposta avui, es regularitzarà una situació
irregular. Confia en que l’interès general primi sobre el particular.
(Joaquim Teixidor – PP).

-

Ja han dit que avui es parlaria de l’interès general, i entén que tots
els grups ho creuen. Però també a vegades surt la pregunta de fins a
quan, doncs al final també surten beneficiats unes determinades
persones. Solament es va parar sota l’amenaça d’anar al Jutjat. El Pla
Especial d’actuació hi ha una atracció que ja funciona fa 2 anys i que
es legalitzarà ara. No vol pensar que hagués passat d’haver-hi alguna
desgràcia. Aquesta història hauria d’escandalitzar l’Ajuntament. Fets
com aquests farien realitat unes paraules que s’atribueixen al Sr.
Josep Sala, que Lloret és “un lloc on tot és permès”. Volen dir a la
Sra. Echegoyen que hauria de fugir del continuisme i que reprengui el
tema de la disciplina urbanística i de l’urbanisme, perquè la sensació
que es té és que això és “Sodoma i Gomorra”. Hem de treure’ns de
sobra aquesta percepció com més aviat possible. Aquesta situació és
fruit de la incompetència i de la falta de directrius polítiques i de
control que fa que cadascú faci el que vulgui. L’interès general ha de
ser superior a tots i un dels principals objectius ha de ser la igualtat
de tots. (Josep Valls - CIU).

És a dir, aquesta gent és reincident. No és la primera vegada, i això és
greu. Està clar que es mouen pels seus interessos particulars, i per tant ells
votaran en contra.
Estan legalitzant una il.legalitat, i creu que s’ha de deixar clar que la
normativa és igual per a tots, i que no val pagar una multa els que tenen
diners. Per tant, per coherència i per defensa de la legalitat, reitera el seu
vot negatiu.
A continuació, intervé el Sr. Fuertes, dient que el seu grup té la voluntat de
que creixin les activitats econòmiques, que se’n creïn de noves, i que es
millorin les actuals. Per tant, creu que s’ha d’ajudar als que volen fer coses.
Si tenim en compte la situació actual de Lloret, aquest parc aquàtic és un
servei important per als turistes. A més, quan aquesta empresa cuida
l’entorn i les instal.lacions.
Durant temps s’ha intentat portar un parc temàtic a Lloret. Tenim aquest
parc aquàtic, i entén que ajuda a l’oferta de Lloret, i més quan veiem com
cada vegada hi ha més negocis i hotels tancats. Per tant, creu que no es pot
posar pals a les rodes a una empresa que vol invertir i que vol ampliar.
Creu que això és bo per a Lloret.
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Aquest parc aquàtic, doncs, té un valor afegir. El que lamenta és que tingui
els accessos que té. Creu que l’Ajuntament hauria de tenir sensibilitat per
millorar-ho i facilitar als turistes i a la gent en general que es pugui
desplaçar al mateix.
Segurament, electoralment no és interessant el que estan dient, però per a
ell no prima això, sinó que creu que allò important és que és bo per a
Lloret.
És evident que hi ha una il.legalitat, i semblava que en la reunió prèvia que
es va tenir a urbanisme es dubtava en si sancionar o no. Avui el regidor ha
dit que si que es farà. Avui en dia els que intenten dinamitzar el poble,
crear activitats o ampliar-les, són gairebé herois, i creu que aquestes
activitats repercuteixen en benefici de tothom.
Per tant, ells votaran a favor, si bé condicionat a què s’imposi una sanció
perquè creu que s’ha de recolzar als empresaris i no posar pals a les rodes,
perquè ampliar o crear instal.lacions suposa llocs de treball i treballs per a
altres industrials.
Pren la paraula, tot seguit, el Sr. Enric Martínez dient que ens porten per la
seva aprovació, com ja ens tenen acostumats, una modificació del pla
especial urbanístic que denota que últimament en aquest consistori
aprovem els projectes un cop fets, és a dir, donem cobertura legal a fets
consumats, li preguntem al regidor d’urbanisme que ens expliqui si
realment una part per petita que sigui de la present modificació ja ha estat
realitzada?, si es així si s’ha instruït expedient sancionador per infracció
urbanística? i en quin estat es troba l’expedient actualment?.
Nosaltres no volem ser partícips de tornar a donar cobertura legal a una
obra ja consumada com es la instal·lació de la estructura a la que fem
esment, no tant sols això si no que també a la possibilitat de la construcció
d’ una infraestructura de planta baixa mes un, que creiem identificar per
l’altura reguladora màxima d’onze metres que consta a l’expedient, en la
superfície que actualment te el pàrking, destinada entre d’altres a serveis.
Tal i com ha dit el Sr. Rodríguez, en el seu dia el Sr. Teixidor va dir que no
seria còmplice d’aquella il.legalitat; doncs avui nosaltres tampoc ho serem.
Contesta el Sr. Jordi Martínez, dient al Sr. Rodríguez que no pot confondre
irregularitat amb il.legalitat, que són coses diferents. Aquestes obres són
irregulars perquè es varen iniciar sense llicència, però són legalitzables.
Per això, s’ha obert expedient disciplinari i, el dubte, no era obrir-ho o no,
sinó en quin moment s’hauria de fer. Per tant, si avui s’aprova aquest pla es
posarà una multa, i aquesta serà la més alta possible.
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Per tant, la diferència està en si un tema és o no legalitzable; si no ho és
s’ha d’enderrocar, i si ho és, es pot legalitzar encara que s’hagi començat
abans de temps, si bé llavors s’ha de sancionar.
Vol recordar que en el Ple del 24/09/2012, amb el vot favorable de tots
vostès, es varen legalitzar uns fets consumats. Suposa que la qüestió és
que havia votants de vostès i, en canvi, ara, amb una situació similar, es
votarà que no.
Entén que hem de tractar a tots per igual, i que aquest establiment té un
atractiu turístic i que hi treballa molta gent de Lloret. I si ho legalitzem és
perquè, com ha explicat, la llei ho permet.
A continuació, pren la paraula el Sr. Barbero, dient que creu que no es
poden fer excepcions a ningú, per important que aquest sigui. Hi ha dues
maneres de fer les coses: legals o il.legals, i que això s’ha d’aplicar a
tothom. No es poden aprovar il.legalitats. Recorda que ha hagut persones
que han hagut de desmuntar tendals o altres instal.lacions del seu negoci, i
per tant, no podem fer diferències. Per això, reafirmen el seu vot en contra.
De nou, intervé el Sr. Rodríguez dient al Sr. Jordi Martínez que ells no varen
votar a favor dels porxos, i ho varen fer -a l’igual que avui mateix- per
coherència. Ells no practiquen el tacticisme electoral. La legalitat s’ha de
complir sempre.
Que dir, com ha dit el Sr. Fuertes, que això és posar pals a les rodes, és
una exageració. Si s’hagués fet legalment, no tindríem cap problema. El que
no pot ser és que la legalitat depengui de si es paga una multa.
Tenim exemples del contrari, i així actualment s’està enderrocant un àtic a
l’hotel Selectia, perquè s’ha de complir amb la legalitat. I l’hem de complir
tots, perquè sinó la gent tindrà la sensació que hi ha ciutadans de primera i
de segona.
Potser estem equivocats. Però nosaltres, per coherència, creu que tots hem
de fer les coses bé des del principi. Aquesta empresa no ho ha fet, i per tant
votaran en contra.
Torna a prendre la paraula el Sr. Fuertes, dient que evidentment ells no
estan d’acord en fer il.legalitats. Però que hi ha lleis supramunicipals que
permeten que mitjançant una multa es pugui obviar una il.legalitat d’inici.
Això ho pot fer qualsevol persona, i el que vol dir és que l’Ajuntament ha de
ser aliat i no rival dels empresaris.
Insisteix que aquesta instal.lació dóna un valor afegit a Lloret, i
evidentment no ho diu per electoralisme, sinó perquè hi ha un problema en
aquest parc aquàtic, que ha realitzat unes obres de millora. I si bé s’ha de
sancionar, representa un valor afegit. I això és positiu.
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Nosaltres denunciem irregularitats, com el sobrecost de 1’6 milions de la
piscina, aquesta instal.lació que el Sr. Díez troba tan fantàstica.
Novament, intervé el Sr. Enric Martínez, dient que en el cas dels porxos
s’estaven referint a persones i no a grans empreses, que fan les festes de
campanya a alguns partits.
El Sr. Rodríguez ha citat com a exemple un hotel que ha hagut d’enderrocar
un àtic; ell pot parlar d’una pensió de Lloret a la que també se l’ha fet tirar
al terra una part de l’obra. El que ells demanen és que s’apliqui a tots el
mateix raser. No es pot utilitzar un de diferent. O és que alguns financen
campanyes?.
De nou, contesta el Sr. Jordi Martínez dient al Sr. Enric Martínez que ho ha
entès res. Que una cosa és legalitzar quelcom que és legalitzable, tot i que
s’hagi començat irregularment, i altra és coses que no són legalitzables i
que per tant sigui qui sigui s’han d’enderrocar.
Es reitera amb el que ha dit, i que els serveis municipals han obert
expedient disciplicari perquè les obres són legalitzables i perquè a més en
l’aprovació del pla, es deixa clar tot l’àmbit, el que es pot i el que no es pot
fer.
Si avui no s’aprova aquest pla, com ja ha dit abans, l’empresa te una altra
opció, que és demanar a urbanisme de la Generalitat un ús provisional del
sòl, amb la qual cosa tindrien el mateix però sense el control per part de
l’Ajuntament de Lloret. Nosaltres creiem que la primera opció, la que avui
seguim, és la bona.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que s’està treballant en una
rotonda d’accés a aquesta instal.lació. Que es tracta d’una gran rotonda que
té un preu molt elevat, creu que per sobre del milió d’euros. És per això que
s’ha obert una fitxa en el pla operatiu en el que s’està treballant, per
intentar fer-la amb finançament extern, doncs l’Ajuntament no pot assumirla.
Sense més deliberació, amb 12 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, MILLOR, ERC, i 3 regidors NO ADSCRITS Srs. Bernat, Pascual i Yerro, i
9 vots en contra dels regidors dels grups PPC, ICV-EUIA, i 6 regidors NO
ADSCRITS Srs. Cortés, Barbero, Portela, Diez, Freijedo i Romerales, el Ple
Municipal adopta el següent acord:
FETS
1.- En sessió de data 7 d’abril de 2014, la Junta de Govern Local
acordà:
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“Primer.- Aprovar inicialment la modificació del projecte del Pla
Especial Urbanístic de l’àmbit del parc aquàtic “Water World” de Lloret
de Mar, promogut per la societat mercantil Parcs Aquàtics de la Costa
Brava, SL i redactat per l’enginyer Xavier Frigola i Mercader, amb les
prescripcions contingudes en l’informe de l’Arquitecta Municipal, que
es reprodueixen a continuació:
•
Previ l’aprovació provisional, en l’Article 21, Zona Aparcaments
i Serveis , caldrà afegir en el paràgraf que fa referència a
l’atorgament de llicències d’instal·lacions temporals desmuntables de
fins a 75 m d’alçada que aquestes llicències és tramitaran i regiran
pel règim d’ús provisional del sòl establert pel TRLU, Decret Legislatiu
1/2010, que incorpora les modificacions de la Llei 3/2012.
•
Previ
funcionalitat
Recreativa i
destinades a

l’aprovació provisional i als efectes de mantenir la
de la zona, caldrà reduir en l’article 22, Zona àrea
solarium, el % d’ocupació amb noves instal·lacions
les atraccions d’aigua fins a un màxim del 10%.

•
Caldrà formalitzar la servitud dels terrenys afectats per vialitat
per el traçat de la “Ronda del Mig” segons POUM.
Segon.- Sotmetre la modificació del projecte del Pla Especial
Urbanístic de l’àmbit del parc aquàtic “Water World” de Lloret de Mar
a informació pública pel termini d’ un mes, mitjançant la publicació
del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província de Girona, a
un medi de premsa d’àmplia divulgació, al Tauler d’Anuncis Municipal
i Web de la Corporació.
Tercer.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, segons disposa l’art. 85.5 del TRLU.
Quart.- Notificar el present acord als interessats.”

2.- L’Expedient ha romàs a informació pública durant el termini d’un
mes, amb la publicació dels corresponents Edictes al Butlletí Oficial de
la província de Girona núm. 78 de data 24 d’abril de 2014, Diari de
Girona de data 16 d’abril de 2014, Tauler d'Anuncis de la Corporació i
Web Municipal.
Durant aital termini, en data 26/05/2014, RGE 11.702, s’ha presentat
una al·legació per part de na Esther Giró i Amigó en representació de
na Lidia Hernández i Abad, tal i com es desprèn de la certificació
lliurada pel Secretari Delegat i que consta a l’expedient administratiu
tramès a aquests efectes.
3.- Atorgat tràmit d’audiència als promotors de la modificació
d’aquest planejament derivat, en data 17 de juny de 2014, RGE
13619, aquests es ratifiquen en la documentació presentada i
demanen la seva desestimació.
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4.- En data 15 de maig de 2014, l’Àrea de Medi Natural del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural emet informe favorable a la memòria presentada amb una
recomanació.
En data 19 de maig de 2014 la Direcció General d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni emet informe favorable.
En data 23 de maig de 2014, l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya emet informe en el sentit que l’actuació proposada no
afecta cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic.
En data 10 de juny de 2014, la tècnica de paisatge de la Direcció
Gral. d’Ordenació del Territori i Urbanisme emet informe favorable
sobre l’Estudi d’impacte i integració paisatgística de la present
modificació.
En data 13 de juny de 2014, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental determina que la modificació d’aquest planejament derivat
no s’ha de sotmetre a procediment d’avaluació ambiental.
En data 18 de juny de 2014, la Direcció General de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments emet informe el qual conclou que la
documentació presentada reuneix les condicions de seguretat contra
incendis que determina la reglamentació d’aplicació.
En data 18 de juliol de 2014 el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural emet informe favorable
ja que l’àmbit d’actuació del projecte no està comprés, en l’actualitat,
en cap Pla Sectorial Agrari i l’actuació que es pretén portar a terme
no interfereix els plans d’aquest Departament a la zona.
En data 12 de setembre de 2014, la Direcció General d’Aviació Civil
del Ministeri de Foment emet informe favorable en relació a les
servituds aeronàutiques.
En data 17 de setembre de 2014, el Cap de Protecció Civil de
l’Ajuntament de Lloret de Mar emet informe favorable, indicant que
caldrà que l’ampliació, i per tant conseqüent modificació de la
instal·lació que es preveu, s’adapti a les mesures de seguretat
requerides tals com l’ampliació o modificació de la franja perimetral
de protecció contra incendis forestals, la instal·lació de nous hidrants
contra incendis, la instal·lació de les noves sortides d’emergència i
recorreguts d’evacuació, i la modificació i adaptació del Pla
d’Autoprotecció de l’activitat.
En data 17 d’octubre de 2014, l’Agència Catalana de l’Aigua emet
informe favorable
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5.- En dates 5 de desembre de 2014, RGE 25.739, i 9 de febrer de
2015, RGE 2.422, en Josep Tarré i Masoliver, en representació de la
societat Parcs Aquàtics de la Costa Brava, SL presenta el projecte de
modificació del Pla Especial Urbanístic de l’àmbit del parc aquàtic
Water World de Lloret de Mar, que incorpora les prescripcions de
l’acord d’aprovació inicial de data 7 d’abril de 2014 i les
recomanacions de l’informe emès en data 15 de maig de 2014 pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, tal com conclou l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics
Municipals en data 9 de febrer de 2015.
FONAMENTS

DE

DRET

I.- L’escrit d’al·legació presentada sol·licita “... que, atesa les
insuficiències de l’estudi d’integració i impacte paisatgístic, és
necessària la seva reformulació per tal que incorpori una valoració
real de l’impacte de l’actuació i proposi les mesures idònies
d’integració, que necessàriament han de consistir en el trasllat de les
instal·lacions a un nou indret on l’impacte sigui menor.”,
Davant la sol·licitud plantejada, es considera que en no establir el
POUM vigent a Lloret de Mar, els paràmetres màxims i condicions
estètiques mínimes per aquest tipus d’instal·lació en aquest tipus de
sòl (SNU), és el TRLU, Decret Legislatiu 1/2010, que incorpora les
modificacions de la Llei 3/2012, qui n’estableix el mecanismes
necessaris per regular-ho, mitjançant la obligació de la tramitació
d’un Pla Especial, sotmès a l’informe dels diferents organismes que
en determinen la seva adaptació a les diferents normatives sectorials.
En aquest sentit, es desprèn que és la Subdirecció General
d’Arquitectura i Millora de les Àrees Urbanes, amb el seu Informe
favorable emès en data 10/06/2014 sobre l’Estudi d’impacte i
integració paisatgística del projecte qui avalua i aprova l’ajust del
document als paràmetres admissibles segons la normativa sectorial
aplicable.
Igualment, es considera oportú l’estimació parcial de l’al·legació en el
sentit d’incorporar en l’articulat de la normativa del Pla Especial, les
mesures correctores de l’estudi d’impacte paisatgístic que seran
d’obligat compliment als efectes de reduir i minimitzar l’impacte
visual el màxim possible.
II.- S’aplica a aquest expedient l’art. 53.5 de la Normativa urbanística
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar.
III.- Els articles 85, 89 i 102 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme amb les

12

modificacions de la Llei 3/2012, de 22 de febrer; els articles 109 i 110
del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme i les determinacions del Pla Territorial parcial de les
Comarques Gironines, aprovat definitivament el 14 de setembre de
2010 i que va entrar en vigor el 15 d’octubre de 2010 amb la
publicació de l’edicte corresponent al DOGC núm. 5735
IV.- La legislació aplicable ve recollida als arts. 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 la 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.- Estimar parcialment l’al·legació presentada en el sentit
d’incorporar en l’articulat de la normativa del Pla Especial, les
mesures correctores de l’estudi d’impacte paisatgístic que seran
d’obligat compliment als efectes de reduir i minimitzar l’impacte
visual el màxim possible i, consegüentment, aprovar provisionalment
la modificació del pla especial urbanístic de l’àmbit del parc aquàtic
“Water World” de Lloret de Mar, amb les següents consideracions
previstes en l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de Lloret de
Mar de data 9 de febrer de 2015:
- Un cop executiva la present modificació de PE caldrà adequar la
llicència d’activitats amb l’execució simultània de les actuacions
necessàries per ampliar i modificar la franja perimetral de protecció
contra incendis forestals, la instal·lació de nous hidrants contra
incendis, la instal·lació de noves sortides d’emergència i recorreguts
d’evacuació, i la modificació i adaptació del Pla d’Autoprotecció de
l’activitat.
Segon.- Acceptar la servitud de túnel dels terrenys afectats pel traçat
de la Ronda del Mig la qual es formalitzarà una vegada aprovat
definitivament el corresponent projecte tècnic i en aquest sentit es
faculta expressament a l’Alcalde-president per tal que pugui portar a
terme totes les actuacions necessàries fins a llur inscripció.
Tercer.- 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
Quart.- Notificar la present resolució a la societat Parcs Aquàtics de la
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Costa Brava, SL com a promotora d’aquesta modificació de
planejament derivat i a la persona interessada que ha presentat
al·legacions.
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA DE LES
PARCEL·LES 12, 13, I 14 DE L’ILLA 4 DEL SECTOR EL RIERAL.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Jordi Martínez,
el qual dóna lectura parcialment a la part expositiva de la proposta, i
totalment a la part dispositiva.
Intervé el Sr. Barbero dient que ells votaran a favor perquè estèticament la
proposta és millor i perquè s’han transformat en cases el que abans eren
pisos.
Pren la paraula, seguidament, la Sra. Pascual dient que ens trobem davant
un pla de millora que representa principalment una baixada de densitat
perquè passem de 24 a 16 habitatges. Amb un sostre que passa de 2.900 a
2.800 metres, no canvien l’ús que continua sent habitatge i el que faran
són cases adossades enlloc de bloc de vivendes.
Creiem que és un bon pla de millora, tenint en compte que a més la
promotora té el dret de fer-ho, votarem que sí.
Tot seguit, intervé el Sr. Rodríguez dient que ells també votaran a favor,
perquè els paràmetres bàsics o bé es mantenen o bé es milloren, ja que
s’augmenta l’espai verd, es redueixen el nombre de vivendes de 24 a 16, i
baixen uns altres paràmetres.
Sense més deliberació, amb 20 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, PPC, MILLOR, ICV-EUIA, ERC, i 8 regidors NO ADSCRITS Srs. Barbero,
Portela, Diez, Freijedo, Romerales, Bernat, Pascual i Yerro, i 1 abstenció del
regidor NO ADSCRIT Sr. Cortés, el Ple Municipal adopta el següent acord:
FETS
1.- En sessió de data 11 d’agost de 2014, la Junta de Govern Local
acordà:
“PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana de les
parcel·les 12, 13 i 14 de l’Illa IV del sector 3A-7 “El Rieral”, de Lloret
de Mar, redactat per l’arquitecte Jose Luis MOYA i MUDARRA i
promogut per la mercantil CASACOMPAQ, SC., amb la prescripció
següent:
Caldrà rectificar els errors tipogràfics:
•
En la pàgina 6, en l’article 5 de la normativa, Paràmetre
d’edificabilitat màxima de la parcel·la, caldrà rectificar el valor de que
l’edificabilitat màxima de la parcel·la que és 2.813,36 m2, resultat

14

dels 2.668,6 m2 d’edificabilitat principal i els 144,76 m2 de l’auxiliar.
Igualment caldrà especificar els decimals en el valors.
•
En la pàgina 6, en l’article 6 de la normativa, Paràmetre
d’ocupació màxima es recomana que s’especifiqui: “El percentatge
d’ocupació màxima per l’edificabilitat principal s’estableix en 67,19 %
de la superfície de la parcel·la. Reservant....
•
Les escales gràfiques de les caràtules del plànols P4 i P5
responen a 1/600 i la del P6 i P7 a 1/ 300.
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 disposen l’article 87.1 del TRLU 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. 171, de data 8 de setembre de 2014, El
Punt Avui de data 4 de setembre de 2014, Tauler d'Anuncis de la
Corporació i Web municipal.
Durant aital termini, no s'han presentat al·legacions al projecte, tal i
com es desprèn de la certificació lliurada pel Secretari Delegat i que
consta a l'expedient administratiu tramès a aquests efectes.
3.- En data 10 d’octubre de 2014, la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona acordà:
“1 Emetre informe favorable, d’acord amb l’article 87.1 del text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, sobre el Pla de millora urbana a les parcel·les 12, 13 i 14 de
l’illa IV del sector 3A-7 El Rieral, promogut per Casacompaq, SL i
tramès per l’Ajuntament.
2 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, modificat per la
Llei 3/2012 de febrer.
3 Comunicar-ho a l’Ajuntament.”

4.- En data 27 de novembre de 2014, RGE 25.093, en Jose Luis
MOYA i MUDARRA presenta el projecte del Pla de Millora Urbana a les
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parcel·les 12, 13 i 14 de l’illa IV del sector 3A-7 El Rieral, promogut
per Casacompaq, SL i redactat per ell mateix, que incorpora les
rectificacions tipogràfiques detectades en el document aprovat
inicialment i les recomanacions contingudes en la valoració de
l’expedient efectuada pels SS.TT. de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, tal com reflexa l’informe tècnic emès per
l’Arquitecta Municipal en data 4 de febrer de 2015.
FONAMENTS

DE

DRET

I.- S’apliquen a aquest expedient els arts. 70, 81, 85, 89 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificada per la Llei 3/2012, de 22
de febrer, pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei d'urbanisme; art
90, 91 i 110 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
II.- La legislació aplicable ve recollida als arts. 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 la 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 de les
parcel·les 12, 13 i 14 de l’Illa IV del sector 3A-7 “El Rieral”, de Lloret
de Mar, redactat per l’arquitecte Jose Luis MOYA i MUDARRA i
promogut per la mercantil CASACOMPAQ, SC..
Segon.- Remetre als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona la
documentació tècnica i administrativa complerta, 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 del present acord i de la normativa
urbanística del pla de millora al Butlletí Oficial de la província de
Girona.
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.
5.- DONAR COMPTE DEL CANVI D’ADSCRIPCIÓ DE GRUP MUNICIPAL
DE TRES REGIDORS.
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D’ordre de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé, la qual dóna lectura
íntegra a la proposta.
Els reunits es donen per assabentats de la següent proposta:
En data 16/01/2015 i amb número de registre d’entrada
E2015000682, s’ha presentat un escrit per part dels regidors Sr. Joan
Bernat Pané, Sra. Anna Pascual Batlle i Sra. Susana Yerro Heras,
comunicant que en aquesta mateixa data deixen de forma part del
grup municipal Partit del Socialistes de Catalunya (PSC), passant a la
condició de regidors No Adscrits.
Mitjançant el present escrit es dóna coneixement d’aquesta decisió al
Ple Municipal als efectes adients. Així mateix, també es farà
comunicació d’aquest acord als diferents serveis municipals.
6.- PROPOSTA
COMISSIONS
L’ORGANISME
COMUNICACIÓ,

DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES
INFORMATIVES,
DEL
CONSELL
RECTOR
DE
AUTÒNOM
LOCAL
SERVEIS
MUNICIPALS
DE
AIXÍ COM D’ALTRES ORGANISMES.

Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé dient que
aquest punt és conseqüència del punt anterior, i seguidament dóna lectura
a la part dispositiva de la proposta.
Intervé el Sr. Bernat i primer de tot volen dir que els tres regidors
socialistes continuen treballant junts i per tant en el plenari no faran ús de
la paraula els 3, sinó un portaveu per cada punt.
La nostra situació és una imposició del PSC que ha preferit quedar-se sense
representació municipal, així que continuem treballant en equip el projecte
que defensem per Lloret.
Per tant, res canvia. Ara representem a Avancem Espai Socialista
Sense més deliberació, i per unanimitat dels reunits, el Ple Municipal adopta
el següent acord:
En la sessió plenària de 11/07/2011, primer Ple de la present
legislatura després de la sessió constitutiva de 07/07/2011, es va
prendre l’acord relatiu a la creació, denominació i composició de les
comissions informatives municipals, així com l’acord relatiu al
nomenament de representants municipals en diferents organismes i
entitats.
En data 16/01/2015 els regidors del grup municipal Partit del
Socialistes de Catalunya (PSC) Sr. Joan Bernat Pané, Sra. Anna
Pascual Batlle i Sra. Susana Yerro Heras, van presentar escrit en el
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registre general de l’Ajuntament, en el que comunicaven que
deixaven
de
pertànyer
a
l’esmentat
grup
municipal
i,
conseqüentment, passaven a tenir la consideració de regidors No
Adscrits.
Atès que en la citada sessió plenària de 11/07/2011 es va prendre
l’acord de crear dues comissions informatives: una de l’Àrea de
Serveis a la Persona, Territori, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana,
de la qual en formaven part en representació del grup municipal PSC,
a banda del seu portaveu, la regidora Sra. Anna Pascual; i l’altra de
l’Àrea d’Economia, Empresa i de Serveis Centrals, de la qual en
formaven part en representació del grup municipal, a banda del seu
portaveu, la regidora Sra. Susana Yerro.
Atès que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, estableix: “A efectos de su actuación
corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en
grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se
establezcan con excepción de aquéllos que no se integren en el grupo
político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o
que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de
miembros no adscritos”.

Atès que la participació dels regidors no adscrits en els òrgans
municipals ha estat un tema àmpliament tractat tant per la doctrina
com per la jurisprudència, essent especialment significatives les
sentències del Tribunal Constitucional (TC) números 169/2009, de 9
de juliol i 20/2011, de 14 de març, a través de les quals l’alt tribunal
efectuava un pronunciament favorable a la participació dels regidors
no adscrits en les comissions informatives i assimilades.
Atès que, per altra banda, les esmentades sentències del TC també
posen de manifest que entre les funcions que pertanyen al nucli
inherent de la funció representativa que constitucionalment correspon
als membres d’una corporació local es troba, en qualsevol cas i entre
d’altres, la de participar en l’activitat de control del govern local. Com
sigui que pot considerar-se l’existència d’una analogia entre l’òrgan
municipal que, per atribució legal, exerceix la funció de control del
govern local, que és el Ple, amb el Consell Rector d’un organisme
autònom local, que en certa manera és a l’organisme autònom el que
el Ple és a l’Ajuntament, caldria concloure que els regidors no adscrits
tenen també a dret a formar part del Consell Rector dels organismes
locals.
Atès que, pel que fa a la resta d’organismes en relació als quals el
Ple, en sessió de 11/07/2011, va nomenar-ne els representants de
l’Ajuntament i, en la mesura en que en alguns d’aquests organismes
estaven presents els grups municipals existents, cal considerar que
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la presència dels actualment regidors no adscrits en aquests
organismes ho era en tant en quan eren membres d’un grup al qual
ja no pertanyen i, per tant, cal realitzar també les modificacions
oportunes.
Atès el que disposen els articles 60 i 100 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya; i 38 i 134 i següents del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens
Locals.
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.- Modificar la composició de la Comissió Informativa de l’Àrea
de Serveis a la Persona, Territori, Sostenibilitat i Seguretat
Ciutadana; de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia,
Empresa, i de Serveis Centrals; així com de la Comissió de Platges,
en el sentit que passin a formar part de cadascuna d’elles els regidors
No Adscrits Sr. Joan Bernat Pané, Sra. Anna Pascual Batlle i Sra.
Susana Yerro Heras.
SEGON.- Modificar la composició del Consell Rector de l’Organisme
Autònom Local Serveis municipals de comunicació de Lloret de Mar,
en el sentit de que passin a formar part del mateix els regidors No
Adscrits Sr. Joan Bernat Pané, Sra. Anna Pascual Batlle i Sra. Susana
Yerro Heras.
TERCER.- Pel que fa a la resta d’organismes que figuren a l’acord
Plenari de 11/07/2011, els regidors No Adscrits, en la mesura que
formaven part d’aquests organismes en representació d’un grup
municipal, deixen ara de formar-ne part.
7.- PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE
LA TV DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE LA SELVA
MARÍTIMA – CANAL BLANES.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé, la qual
dóna lectura a la proposta.
Intervé la Sra. Freijedo dient que davant l’evidència de que no s’ha iniciat
l’objecte d’aquest consorci, que era la televisió digital pública, entenen que
el més apropiat és dissoldre el consorci. Per tant, votaran a favor.
Pren la paraula el Sr. Bernat dient que malauradament la planificació estatal
des de Madrid de les telecomunicacions amb el desplegament de la TDT va
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néixer mort.
El que preveia el ministeri espanyol perquè els municipis creéssim un
consorci públic amb un elevat cost tan econòmic com personal, va fer
fracassar el pla des del primer moment. Això va ser la seva sentència. Prova
d’això és que a dia d’avui queden 3 consorcis de la setantena que es
projectaven.
Simplement avui confirmem una evidència de fa 5 anys, que no es va fer el
consorci perquè ni compartint color polític entre els 3 municipis de la selva
marítima ens varem posar d’acord.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que la proposta és la
conseqüència lògica que el consorci no estigui funcionant, i que per tant no
te cap motiu per continuar existint.
A continuació, intervé el Sr. Rodríguez dient que en el Ple del 28/11/2006
es va aprovar la creació d'aquest consorci per a la gestió de la TV local
pública. El juliol de 2009 es va publicar un informe sobre la viabilitat y el
procés de creació d'una TV pública comarcal, amb les següents conclusions:
-

-

-

La realitat de la comarca aconsella vivament la presencia d'un canal
addicional de TV al de gestió privada, que garanteixi el pluralisme
informatiu, l’existència d'una verdadera informació de proximitat i la
cohesió i l'equilibri comarcal.
L’anàlisi de les possibilitats de la comarca i de les necessitats de
comunicació local aconsellen mancomunar esforços. Aquesta situació
permet compartir la carrega econòmica, el que suposa minimitzar-la
sensiblement.
Els costos d'una TV pública comarcal podria no superar els actuals
costos de la TV pública municipal de Blanes i oferint programació tot
l'any.

Al gener de 2010 ICV-EUiA va fer un comunicat de premsa denunciant
d’incompliment dels acords del Ple referent a aquest tema. Mentrestant,
l'Ajuntament de Lloret finança Canal Català La Selva, que està al servei de
CiU, i com exemple està l'aparició durant una hora de l'anterior batlle,
explicant la seva gestió, i nosaltres varem demanar aparèixer i a dia de avui
encara estem esperant.
Tampoc en aquesta TV va aparèixer el debat del candidats a les municipals
de 2007. A determinats grups no els interessa una informació imparcial i
professional i els interessa una TV privada, una informació privada, perquè
es pot comprar.
El que ells proposen és iniciar de veritat els passos perquè, en base a
l’informe citat del 2009, es creï una televisió pública comarcal amb
informació de qualitat, i amb pluralitat en la mateixa.
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Tot seguit, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que els mitjans de
comunicació d’aquest Ajuntament, fins i tot el gabinet de premsa, fan pena.
Que això canviarà dintre de 3 mesos, quan hagi un altre govern, és a dir,
quan hi hagi un canvi de l’actual situació.
Intervé, a continuació, el Sr. Enric Martínez dient que entenen que la
present dissolució es un cop mes constatar que mancomunar serveis amb
les poblacions veïnes no sempre ens surt be,tot i tenir la voluntat tàcita de
fer-ho, com es el cas de la TV digital, el transport públic i altres serveis que
ens beneficiaria enormement poder fer-los entre els tres municipis.
Tot i això, encoratjo a aquest equip de govern en el poc temps que els
queda i al que surti de les urnes de les properes eleccions a que continuïn
en la voluntat de mancomunar tots aquells serveis i activitats que es pugui
entre les tres poblacions, a tall d’exemple cal nombrar el Carnaval de la
costa brava sud (que ha funcionat bé), el defensar els interessos del nostres
tres municipis en matèria de destinacions turístiques madures, que ens
consta que s’està fent. Ja ho varen dir quan es va aconseguir més de 2
milions d’euros a Madrid, com a destinació turística madura.
Entén que és millor anar junts els tres ajuntament.
A continuació, pren la paraula el Sr. Riera dient que el Sr. Rodríguez ha dit
una part de la història d’aquest tema, però no tota.
La veritat és que va haver un grup de treball a partir de l’informe, de
representants de tota la comarca de La Selva (no solament de la Selva
Marítima), i aquest grup es va reunir en vàries ocasions. Alguna d’elles
també es varen fer a Barcelona, amb la direcció general corresponent.
Un dels problemes més importants era l’elevat cost del projecte, doncs se
n’anava per sobre del milió d‘euros. També aquest projecte representava un
important esforç tècnic.
La conclusió d’això va ser que el projecte no tenia vialitat. Com ja varen dir,
van participar tots, havia intenció de portar-lo a terme, però es va imposar
la manca de vialitat econòmica.
Torna a intervenir el Sr. Orobitg dient que al principi de la legislatura es va
signar un conveni entre les tres poblacions (Lloret, Blanes i Tossa), per
poder aconseguir fons de la Secretaria General de Turisme i també de la
Societat Estatal de Promoció Turística. Per moltes reunions que varem fer a
Madrid, no va ser possible tenir-los per aquesta línia.
Al final, Lloret va haver de prendre el lideratge juntament amb els
empresaris de la població i la Generalitat, i tirar endavant el pla operatiu
amb el que estem treballant.
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En tot cas, si es fan gestions per aconseguir finançament, seran
benvingudes, Sr. Martínez.
De nou, pren la paraula el Sr. Rodríguez dient que a CIU ja li va anar bé
que no hi hagués televisió en el debat electoral del 2007, donat que vostès
tenien el monopoli de la televisió privada. Per tant, varen poder donar una
imatge que no era la realitat. És per això que ja els anava be “dormir” el
tema. No sols teníem televisió, sinó també revista municipal. L’informe no
parlava de 1 milió d’euros, però com ja ha dit, a CIU ja li interessava com
estava i no que hi hagués una televisió pública.
En definitiva, ells votaran en contra.
Intervé novament el Sr. Fuertes, dient que s’equivoca el Sr. Rodríguez dient
que no hi ha revista municipal. Sí que n’hi ha, doncs en pressupostos hi ha
1.000 €/mensuals per publicitat en la revista Cel Obert, que és la revista de
CIU. Per tant, sí que hi ha revista municipal pagada per tots, però que
serveix solament a CIU.
En aquests 4 anys l’Ajuntament no ha fet res, i l’únic que hi ha és corrupció,
com surt a la premsa nacional. Els serveis de comunicació no funcionen, i ni
tan sols informen que es faran Plens.
És vergonyós tot plegat, i si estem informats és gràcies al Sr. Picart, que
des del 2007 ens informa a tots, i al que agraeix l’esforç, ja que ho fa sense
benefici econòmic. Hem de tenir els mitjans públics que ens informin a tots.
Torna a prendre la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que ell recorda que
sols ha hagut una reunió d’aquest consorci de la televisió digital, tal i com
va dir a la comissió informativa.
També vol dir al Sr. Orobitg que va mal acompanyat a Madrid, que ells
varen aconseguir 2’5 milions d’euros per destinacions turístiques madures.
Vostè va voler anar sol i no ha aconseguit res. Insisteix a oferir-se
acompanyar-lo, si cal. Dir-li al Sr. Bernat que l’any 2010 a Madrid
governava el PSOE.
Contesta el Sr. Riera que el consorci va tenir voluntat en treballar i complir
el seu objectiu, però que no se’n varen sortir. I no sols nosaltres,
pràcticament no se’n va sortir cap comarca (dubta si Mataró ho va fer) i que
no totes les comarques estan governades per CIU.
Malauradament, no va ser la única iniciativa que no va tirar endavant.
És cert que el consorci es va reunir una sola vegada, però com ja va dir, el
grup de treball es va reunir en vàries ocasions en diferents llocs.
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Respecte al Sr. Fuertes, dir-li que vostè i nosaltres tenim una forma molt
diferent de fer política. Nosaltres volem construir, fer coses, malgrat que a
vegades ens podem equivocar. Vostè sols sap destrossar-les, desmantellarles.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que el Sr. Fuertes ha dit que
no hem fet res. Ja li direm durant la campanya tot el que hem fet, i això
que estem en minoria. I ho hem fet gràcies a la complicitat de la gent que
s’estima el poble i que han volgut que els coses es tiressin endavant.
Vostè parla de revistes, però de “pamfletos” vostè és el “number one”. I
això que fa vostè en diu treballar?.
Va anar a Madrid, Sr. Enric Martínez, amb els altres dos alcaldes, el de
Blanes i el de Tossa. Amb vostè van anar a veure el Secretari de Turisme i
no varen aconseguir res.
Amb Turisme de la Generalitat hem aconseguit que Lloret entri en el
programa de Destinació Turístiques Madures. Portem un any treballant molt
intensament en el pla operatiu. S’està fent una molt bona feina.
Pel que fa al tema de mancomunar serveis, ho farem sempre que sigui
possible. Quant al tema de les televisions, recordar que Blanes s’ha vist
obligat per raons econòmiques, a tancar la seva.
Sense més deliberació, amb 20 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, PPC, MILLOR, ERC, i 9 regidors NO ADSCRITS Srs. Cortés, Barbero,
Portela, Diez, Freijedo, Romerales, Bernat, Pascual i Yerro, i 1 vot en contra
del regidor del grup ICV-EUIA, el Ple Municipal adopta, per majoria
absoluta, el següent acord:
Vist que el dia 7 de maig de 2010 es va constituir el Consorci per a la
gestió de la TV digital local pública de la demarcació de la Selva
Marítima - Canal Blanes integrada pels ajuntaments de Blanes, Lloret
de Mar i Tossa de Mar.
Atès, que l’objecte del Consorci, segons els seus Estatuts, és la gestió
conjunta del canal públic de televisió digital local que correspon als
ajuntaments membres d’acord amb la Llei 41/1995, de 22 de
desembre, de televisió local per ones terrestres.
Atès, que per acord de la Comissió de Govern de Política Institucional
es va atorgar la concessió per a la prestació del servei de televisió
digital local als municipis de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar
(DOGC núm. 4634 de 16/05/2006).
Atès, que l’apartat 1 de la Disposició transitòria desena de la Llei
7/2010, de 31 de març General de Comunicació Audiovisual (BOE
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núm. 79 d’1 d’abril de 2010) va establir que les concessions per a la
gestió de televisions locals per ones hertzianes que no hagin iniciat
les seves emissions quedaven automàticament extingides sis mesos
desprès de l’entrada en vigor de la referida Llei que va entrar en vigor
l’ú de maig de 2010.
Atès, que la concessió de la TV dels municipis de Blanes, Lloret de
Mar i Tossa de Mar va quedar extingida perquè no van iniciar les
seves emissions.
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.- Dissoldre el Consorci per a la gestió de la TV digital local
pública de la demarcació de la Selva Marítima - Canal Blanes,
integrada pels ajuntaments de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar,
per impossibilitat legal de complir els seus objectius, de conformitat
amb l’article 14 dels seus Estatuts.
SEGON.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Blanes perquè
centralitzi els tràmits de dissolució.
8.- RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DEL “CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI
AMBIENT” DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA).
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Riera, el qual dóna lectura
parcialment a la part expositiva de la proposta.
Continua dient que la modificació més destacada és la reducció del nombre
de membres de la junta executiva, dels 18 actuals a 15, i també es toquen
altres punts de l’organització, entre ells la possibilitat de delegació del vot
per a sessions concretes.
Finalitza donant lectura a la part dispositiva de la proposta.
Intervé el Sr. Rodríguez, dient que es tracta d’un òrgan que depèn de la
Diputació de Girona.
Ells estan en contra del contingut de la LRSAL, que és la llei en què es basa
aquesta modificació.
A més, en la modificació hi ha coses que no comparteixen, com és el tema
de la delegació de vots, així com la reducció de membres de la junta
executiva, doncs això vol dir que haurà 3 representants menys del món
municipalista. Tampoc estan d’acord en altres temes relatius als quòrums i
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altres temes burocràtic, així com la ja citada delegació. Per tant, ells
s’abstindran.
Pren la paraula el Sr. Fuertes dient que ells el que demanen és haver pogut
participar en els canvis que es fan, i no els han deixat. Els hagués agradat
poder aportar i intentar que hi hagués més transparència en aquest
organisme, tant de cara als ciutadans com de cara als ajuntaments. Per
aquest motiu, s’abstindran.
Contesta el Sr. Riera dient que tota la representació és local, ja que formen
part la Diputació (3), els Consells Comarcals (8) i els ajuntaments (3). Per
tant, tots som electes pels municipis.
Les modificacions intenten donar més agilitat i que sigui més operatiu, i
d’aquí el tema de les delegacions (ara no es pot fer).
Per últim, dir al Sr. Fuertes que per decidir s’ha de governar en algun lloc, i
ell no és l’alcalde, va decidir passar a l’oposició, malgrat que podria haverho estat.
De nou, intervé el Sr. Rodríguez dient que tots els representants són
regidors, però alguns no representen els ajuntaments sinó, tal i com ha dit
el Sr. Riera, a la Diputació i als Consells Comarcals. La representació del
municipi passa de 6 a 3. Per tant, el municipalisme surt perdent amb la
reducció del nombre de membres de la junta executiva.
Pren la paraula, novament, el Sr. Fuertes dient que en les reunions prèvies
a l’elecció d’alcalde, el Sr. Bernat li va dir que amb ell no pactaria mai de la
vida.
Quan es va constituir l’Ajuntament, ell el que volia és que no tornessin a
governar vostès, i per això va votar al Sr. Bernat, perquè tenien força entre
els seus vots i el del PSC. Va tenir el seu moment i no el va aprofitar. Jo
sempre hem presento per ser alcalde, per al bé del poble.
En canvi, vostès sols surten per corrupció, i vostè mateix va defensar abans
al Sr. Castiella que a les famílies; que no ho recorda?. I en últim cas, dir-li
que a vostè no li han deixat presentar-se ni a les primàries del seu partit.
Novament, contesta el Sr. Riera dient al Sr. Fuertes que no s’enfadi, que ell
va ser la segona força política, i que per a ell, va cometre un frau als seus
electors perquè no va tenir capacitat de votar-se a sí mateix i va votar a un
altre candidat. Això no s’ha vist a cap lloc.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que ells varen començar 7 i
varen acabar 7. Creu que no ha de dir res més.
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Sense més deliberació, amb 16 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, ERC, i 8 regidors NO ADSCRITS Srs. Barbero, Portela, Diez, Freijedo,
Romerales, Bernat, Pascual i Yerro, i 5 abstencions dels regidors dels grups
PPC, MILLOR, ICV-EUIA i el regidor NO ADSCRIT Sr. Cortés, el Ple Municipal
adopta, per majoria absoluta, el següent acord:
El Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar de data 20/02/2000 va
acordar l’adhesió al CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI
AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (en endavant CILMA) i
l’aprovació dels Estatuts pels quals s’ha de regir l’associació d’ens
locals.
En data 12/12/2014 (núm. de registre d’entrada E2014026238) el
CILMA va comunicar que en la seva Assemblea General de data
25/11/2014 havia aprovat un acord de modificació dels Estatuts de
l’associació. Els canvis introduïts es justifiquen per una banda per
donar compliment a l’aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local
(LRSAL) i per altra part, per tal de cercar la millora de determinats
aspectes de funcionament de caràcter més operatiu. En l’escrit
presentat, es sol·licita que es sotmeti a la consideració i aprovació del
Ple l’acord de ratificació de la modificació des Estatuts del CILMA.
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del
nombre de membres de la Junta Executiva fins a 15, atès que el
nombre de 18 que estableixen els vigents Estatuts no s’adiu amb les
prescripcions de la LRSAL. I per altra banda, es modifiquen qüestions
relatives a l'aprovació de les actes, al quòrum de constitució de Junta
Executiva i Assemblea General, al quòrum d'aprovació en cas de
modificació d'estatuts i altres acords d'especial transcendència, a la
possibilitat de delegació del vot per a sessions concretes, i al
repartiment de facultats entre Assemblea, Junta Executiva i
President.
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de
2 d’abril, que regula les Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art.
15), estableixen que per modificar els Estatuts es necessita l’acord
del Ple de cadascun dels ens locals associats, adoptat per majoria
absoluta.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del
CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES
COMARQUES DE GIRONA (CILMA), aprovada per la seva Assemblea
General en sessió de 25 de novembre de 2014.
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SEGON.- Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14, 15, 17, 18,
25.2, 25.4, 26, 27 i 29.1 dels Estatuts del Consell d’Iniciatives Locals
per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), que
quedaran redactats de la següent forma:
Article 13
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus
membres en formen part per dret propi i irrenunciable, amb un
representant cadascun, llevat la Diputació, que en tindrà tres. Els
representants de les comarques i els municipis associats
necessàriament hauran d'ésser alcaldes o regidors. Els representants
podran delegar l'assistència i el vot, per escrit i per a cada sessió; la
delegació es podrà fer en un altre membre de l'Assemblea o en una
tercera persona; cap membre no podrà rebre més de cinc
delegacions.
Article 14
L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Modificar els Estatuts.
b) Elegir el president.
c) Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants
de les comarques i dels municipis associats, de conformitat amb
l’art. 16, i controlar-ne l'activitat.
d) Aprovar el pla d'actuació general de l'Associació
e) Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també
adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la
contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta
per l'òrgan de govern.
f) Acordar la dissolució del Consell.
g) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
h) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
i) Aprovar el reglament de règim interior.
j) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ,
dels associats.
k) Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, així com les
baixes d'associats per una raó distinta a la de separació definitiva.
l) El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria
i Secretaria Tècnica.
La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter
merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea
General.
Article 15
1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i
estarà formada pel President i un màxim de 14 vocals. Els vocals
seran elegits per l'Assemblea General d'entre els seus membres,
d'acord amb les regles següents:
3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona
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8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades
a l'article 6, i l'elecció haurà de recaure sobre algun dels ens
locals de la comarca representada
3 vocals representaran els municipis associats, i se n'elegirà un
per cadascun dels trams següents:
municipis fins a 1.000 habitants
municipis entre 1.001 i 5.000 habitants
municipis amb població superior a 5.000 habitants
Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea elegirà per
votació
Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones
diferents.
2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el
secretari, amb el vistiplau del president, i s'han de comunicar al
Registre d'Associacions.
Article 17
La Junta Executiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més
àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions
preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes,
instruccions i directrius que estableixi l'Assemblea.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença
davant els organismes públics i per exercir tota mena
d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del
Consell.
d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de
les quotes que els membres del Consell han de satisfer.
e) Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees
generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi
adoptin.
f) Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació general
g) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a
l'Assemblea General perquè els aprovi i confeccionar els
pressupostos de l'exercici següent.
h) Contractar els béns i serveis que l'associació pugui necessitar;
es podran adoptar criteris i límits per tal de delegar en el
President algunes d'aquestes facultats.
i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis
funcionin amb normalitat.
j) Establir grups de treball que es cregui convenients per
aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de
l'associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin
dur a terme.
k) Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin
d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos
grups.
l) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes
públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
- subvencions o altres ajuts.

28

- l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst
els Estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de
l'Assemblea General.
n) Qualsevol
altra
facultat
que
no
estigui
atribuïda
específicament a algun altre òrgan de govern del Consell o que
li hagi estat delegada expressament.
Article 18
1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà
elegit per l’Assemblea d’entre els seus membres.
2. Són pròpies del president les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de
l'Assemblea General i de la Junta Executiva.
b) Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de
la Junta Executiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General
i de la Junta Executiva.
e) Ordenar els pagaments vàlidament
f) Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de
l'Assemblea General
g) Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli
la Junta Executiva
h) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol
establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi
hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a
l'article 36.
i) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de
l'Associació.
j) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les
quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Executiva.
3. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions
reservades a la Junta Executiva, que després hauran de ser ratificats
per aquesta.
4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en
cas de vacant, absència o malaltia, els elegirà, de forma successiva,
la Junta Executiva d’entre els seus membres.
Article 25
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de
la reunió, individualment i per escrit, adreçada al domicili que consti
en la relació actualitzada d'associats que ha de tenir l'associació. Cinc
dies abans, com a mínim, tota la documentació necessària ha d'estar
a disposició dels socis al local social.
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un
extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat
numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
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L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel
president i per dos interventors designats a l'efecte per la pròpia
Assemblea, i seguidament serà comunicada a tots els ens locals
associats.
Article 26
Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera
convocatòria, a l’efecte de la realització de les sessions, deliberacions
i presa d’acords, cal la presència de la meitat més un dels membres
associats, havent de ser-hi presents el president i el secretari o les
persones que els substitueixin.
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà
vàlidament constituïda amb la presència de tres membres a més del
president i del secretari.
Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de
govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar.
La sol·licitud també es pot fer directament a l'Assemblea, que
decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar
acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia, si així ho
decideix la majoria de les persones presents.
Article 27
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació
dels Estatuts, la constitució d'una federació amb associacions similars
o la integració en una de ja existent, cal el vot favorable de les dues
terceres parts dels socis presents.
4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les
entitats locals, adoptat per majoria absoluta.
Article 29
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera
convocatòria, si ha estat convocada amb una antelació mínima de dos
dies i hi ha un quòrum de la meitat més un. A falta de quòrum, se
celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard i serà suficient
la presència de dos membres a més del president i del secretari.

Els apartats no transcrits dels anteriors articles no són objecte de
modificació.
TERCER.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents:
a)
Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de
l’acord d’aprovació i del text dels Estatuts modificats, una vegada es
compti amb els acords de ratificació de tots els ens associats.
b)
Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General
d'Administració Local, als efectes de modificar les dades del Registre
d'organitzacions associatives d'ens locals.
QUART.- Comunicar el present acord al CILMA als efectes oportuns.
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9.- RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA – MODIFICACIÓ ESTATUTS
CONSORCI CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME i LA SELVA.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, dient que els altres membres municipalistes
del Consorci ja han aprovat aquesta modificació en els seus respectius
Plens, i per unanimitat.
Tot seguit, fa una petita explicació del decret que es passa a ratificació.
Seguidament, dóna lectura íntegra a la proposta.
Intervé el Sr. Cortés preguntant si s’han fet passos per reclamar al Consorci
els comptes auditats, tal i com s’ha reclamat en repetides ocasions.
Pren la paraula el Sr. Bernat dient que el que portem a aprovació és una
ratificació que respon una vegada més a l’adequació a la llei LRSAL, on a
més a més Lloret no hi perd perquè continuem tenint-hi la mateixa
representació.
Creu que és la primera vegada en tota la legislatura que intervindrà, per
al·lusions, degut al que s’ha dit en el punt de l’ordre del dia anterior, sense
tenir rés a veure. S’ha parlat de ell i, per tant, no té altra opció.
Sr. Fuertes, jo no canviaria ni una sola paraula d’aquella conversa que
varem tenir vostè i jo fa un temps. Una conversa que, segurament, vostè té
gravada i de la que avui vostè ha obviat moltes coses de les que varem
parlar llavors.
Jo sí que vaig dir que amb vostè mai pactaria, però perquè?. La raó és que
a mi no m’agraden les seves formes, perquè no m’agrada la forma que té
de fer política. Jo crec que s’ha de sumar i vostè no, i recorda que vostè va
dir que ho feia així per donar-se a conèixer i després canviaria les formes.
Després de 4 anys, vostè m’ha donat la raó, jo no em vaig equivocar, i els
regidors seus també han acabat pensant això mateix.
Vostè s’ha contradit. És vostè el que ha mentit a la ciutadania. La conversa
la varem tenir uns dies abans de la votació. Aquell dia vostè sabia que jo no
li donaria recolzament a vostè, i tot i això va seguir endavant.
Vostè que volia, que jo cometés un frau?. Els ciutadans no m’havien votat a
mi com alcalde, i vostè em volia fer. Jo em vaig haver d’abstenir perquè
vostè no es va votar a sí mateix, sinó a mi.
Llavors, sabent com ja sabia el resultat, vostè s’havia d’haver votat a sí
mateix. Vostè no va quedar bé, i el que volia és que jo quedés malament
amb la ciutadania, perquè em va obligar a haver-me d’abstenir.
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Per tant, tal i com ja li vaig dir aquell dia, jo amb vostè no pactaria mai. Ho
mantinc.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Orobitg dient: molt bé Sr. Bernat.
Seguidament, intervé el Sr. Rodríguez dient que és evident que el Consorci
no té bona premsa a Lloret i en altres llocs, i que no fa la gestió que els
ciutadans esperen i necessiten. És per això que ja avança la seva abstenció,
i també posa de manifest que els estatuts que estan penjats a la web Lloret
no surt.
És igual el tema de la representació, ja que en definitiva es vota sempre
que si, ja sigui un o més representants.
El que s’està fent és desmantellar un sistema públic sanitari. Confia que
aviat pugui haver canvis importants en aquest tema, quan es produeixin
canvis polítics tant a la Generalitat com a l’Estat.
Seguidament, pren la paraula el Sr. Fuertes, dient al Sr. Bernat que li
importa molt poc el que ell digui, perquè porten 4 anys escoltant a vostè i al
seu grup, dient al Sr. Cortés que plegués. El que ha de fer és el que vostè
demanava al Sr. Cortés, és a dir, deixar l’acta de regidor, perquè vostès ara
pertanyen a un altre partit, Avancem, que és el que demanaven al Sr.
Cortés, perquè pertanyia a un altre partit. Vostès, llavors, tampoc
representen els vots que varen tenir.
Però es mantenen com a regidors, perquè vostè té interès en la terrassa del
passeig, i la Sra. Pascual ja li va dir –i ho té gravat- que ella no el recolzaria
perquè si entrava trauria el contracta de la televisió i ella es quedaria sense
feina.
Vostès estan aquí per interès particular i aquesta és la realitat, i ho diu
públicament.
Tornant al Consorci, no estan d’acord en que l’Ajuntament de Lloret tingui
tan poca representació, i tampoc quant a les formes de gestió de la sanitat.
En aquest moment el Consorci defensa interessos partidistes de CIU, i ho fa
perjudicant els interessos dels ciutadans de Lloret. Això nosaltres no ho
podem permetre.
Jo m’he quedat sol, però de vostès no en quedarà ni un.
L’actitud del Consorci amb Lloret dóna motius per actuar amb dignitat, i el
Sr. Alcalde no la té. I creu que és una de les raons per la que no es torna a
presentar. Sempre es baixa els pantalons i és una vergonya, com ha passat
amb el tema de les farmàcies, que estan tancades, així com també el CAP
per la nit.
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Suposa que el Sr. Alcalde té una mútua privada i allí es cuida l’esquena,
però hi ha molta gent que aquest drama ho viu cada dia, que es troben
sense feina i sense seguretat social, i no es pot permetre això.
I mentre, els CAP’s tancats per la nit, i les farmàcies també tancades. Però
solament ell s’atreveix a dir això. Blanes sí que té oberta una farmàcia.
Finalitza dient que és una vergonya el servei sanitari que tenim a Lloret.
Intervé tot seguit, el Sr. Enric Martínez, dient que s’abstindran donat que no
s’han atès les demandes de documentació que s’han fet a les dues reunions
que s’han tingut. No se’ls ha donat res, ni els comptes, ni els números, ni
explicacions.
Tampoc han fet cas a les seves peticions, i és que el CAP no estigui tancat
per la nit. Se’ls va dir que no era problema de diners, sinó del sistema de
gestió, i això no es pot tolerar. Per tant, insta l’Alcalde a lluitar pels
interessos de Lloret.
És igual que siguis de la seguretat social o que tinguis una mútua, perquè
igualment no tindràs farmàcia, estarà tancada. Les farmàcies no tenen
obligació d’obrir si no hi ha un centre sanitari obert.
També vol dir que dels diners que es cobren als estrangers, més de 1’5
milions, solament 70.000 € a l’any venen a Lloret. I això ho ha sabut
mitjançant el comitè d’empresa. Això és vergonyós. Com ja ha dit, no estan
d’acord amb la gestió que es fa i reitera la seva abstenció.
Contesta el Sr. Alcalde que es tracta de coses diferents. Reitera que ell ha
fet tot el que ha pogut perquè el CAP resti obert les nits d’hivern, però no
ha tingut èxit.
Avui estem parlant de la modificació dels estatuts, i com ja ha dit abans els
Plenaris de Blanes i Calella ja ho han fet i per unanimitat. A partir d’ara,
tindrà majoria el CatSalut en el consorci, per aplicació de la nova llei. Per
tant, la responsabilitat és d’ells. Per la seva part, l’únic que pot fer i farà –i
que ja està fent- és defensar l’obertura del CAP també per la nit, així com
també de les farmàcies.
Tot seguit, intervé el Sr. Díez dient que ells volien ratificar les paraules i
donar el seu recolzament al Sr. Bernat.
Vostè, Sr. Fuertes, no ha après res, no ha canviat les seves formes, ni
mesura les seves paraules, ni res semblant.
Li sembla molt trist que vostè, que s’ha quedat sol, sense els regidors aquí
presents, que el varen recolzar fermament des del principi fins l’últim dia,
no hagi canviat les seves formes, perquè per culpa d’elles estem nosaltres
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aquí asseguts.
Vostè, a l’inici de la legislatura, li va dir una cosa molt lletja al Sr. Bernat. Li
va dir que havia tingut una oportunitat de ser alcalde i que mai ho seria. Jo
li haig de dir una cosa, que ho pot ser o no; però jo estic convençut, que
vostè tampoc serà alcalde, Sr. Fuertes.
Torna a intervenir el Sr. Bernat dient que vostè, Sr. Fuertes, m’ha decebut,
a l’igual que als seus exregidors. Potser els que ara estan amb vostè pensen
que canviarà, però vostè no està aquí per fer política, sinó per fer atacs
personals i traient temes també personals (privats). I això fa mal a les
persones a les que vostè ataca, però també a Lloret.
Ell l’únic interès de fer política és fer coses per Lloret, i això ho farà bé o
malament, però ho fa per això.
Vostè parla del meu partit, i estic segur que no s’ha llegit la fulla de la que
parla. Ell ha fet el que li ha dit el seu partit, és a dir, passar a No Adscrit.
Per tant, el que ha fet ho ha fet per coherència, i és molt diferent al que va
fer el Sr. Cortés, perquè li varen dir que plegués. El PSC ho ha fet per un
moviment tàctic i polític, però ells han fet el que els hi ha demanat.
Si algú està aquí per interessos particulars és vostè, Sr. Fuertes. I l’informo
que Avancem no és un partit polític, sinó un espai socialista, un moviment,
en el que estan molts companys que abans estaven al PSC.
De nou, pren la paraula el Sr. Fuertes dient al Sr. Díez i a la resta de No
Adscrits una cosa: moltes gràcies pels any que han estat al Millor, de debò,
de tot cor, moltes gràcies.
Responent al Sr. Bernat, dir que no són atacs personals, sinó que és la
veritat. I és que està en política pel seu benefici particular, pels seus
negocis. També es reafirma amb el que ha dit de la Sra. Pascual. Però ja
queden 3 mesos per al nou futur de Lloret, i el que s’ha fet fins ara importa
molt poc.
Quant al tema del consorci, donat que el color polític era el mateix que
l’ajuntament, no entén com es pot perjudicar a Lloret, si bé ha de dir que
això a vegades és perjudicial, perquè ja pensa que l’alcalde demana que
s’obri el CAP, però el Conseller li deu dir que obeeixi. I mentre, es cedeix
locals per rehabilitacions gratuïtament, i en l’hospital de Blanes es fan
habitacions privades per treure beneficis.
Finalitza dient que Calella i Blanes no tenen les farmàcies tancades per la
nit, al contrari que nosaltres.
De nou, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, dient que si el CatSalut ha
pres el 51% del Consorci, és perquè considera que la gestió ha estat
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nefasta i volen tenir la majoria per tenir el control ells.
Continua dient que Lloret tenen 3 representants al CatSalut, i que no es fa
un control correcte, malgrat que Lloret te més representants. Pregunta
quines són aquestes altres 2 persones i si el recolzen a vostè o no. Com
s’explica que tenint 3 vots, tinguem el CAP tancat per la nit?. Això el Sr.
Alcalde ho hauria d’explicar i aclarir. Ratifica la seva abstenció.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que les altres persones són
representants del CatSalut i no de l’Ajuntament de Lloret, malgrat siguin de
Lloret.
Ell ha defensat sempre que no estava d’acord en que es tanqués el CAP per
la nit i ha defensat la seva obertura, també davant el Conseller. I li dol que
segueixi així. Tot plegat és una situació complexa, delicada i per a ell molt
desagradable.
Sense més deliberació, amb 11 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, ERC, i els regidors NO ADSCRITS Srs. Bernat, Pascual i Yerro, i 10
abstencions dels regidors dels grups PPC, MILLOR, ICV-EUIA, i els regidors
NO ADSCRITS Srs. Cortés, Barbero, Portela, Diez, Freijedo, Romerales, el
Ple Municipal adopta el següent acord:
Des de l'última sessió del Ple, per raons d'urgència s’ha dictat un
Decret d’Alcaldia que és competència del Ple i que, com a
conseqüència, cal la seva ratificació per aquest. El citat Decret és del
tenor següent:
“DECRET D’ALCALDIA
Núm. Decret/Data: 2015LLDA000181
21/01/2015
REF. EXP.:RATIFICACIO MODIFICACIO ESTATUTS CONSORCI
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA
EXP. G112015000041 – DIVERSOS SSJJ 01/15
Vist que en data 24/11/2014 el Consell Rector del Consorci
Corporació de Salut del Maresme i la Selva, va adoptar, amb la
majoria qualificada necessària (art. 14.1), la modificació dels seus
Estatuts.
Atès, que aquesta modificació es fa com a conseqüència del que
determinen les lleis 27/2013, de 27 de setembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, i 15/2014 de 16 de setembre,
de racionalització del Sector Públic.
Atès, que aquesta modificació suposa un canvi en la participació dels
ens consorciats en els òrgans de govern, en favor del Servei Català
de la Salut, al que la Corporació quedarà adscrit.
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Atès, el que disposa l’art. 14.3 dels Estatuts del Consorci, en relació a
la necessària ratificació per part de les entitats consorciades, de
l’acord de modificació, una vegada aprovat pel Consorci amb la
majoria qualificada abans esmentada.
Atès, la urgència de l’esmentada ratificació.
RESOLC:
PRIMER.- Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci Corporació
de Salut del Maresme i La Selva, tal i com han estat aprovats pel
Consell Rector del Consorci en sessió de 24/11/2014.
SEGON.- Aquest Decret haurà de ser ratificat pel Plenari de
l’Ajuntament de Lloret de Mar, en la primera sessió que es celebri.
TERCER.- Notificar aquest acord al Consorci Corporació de Salut del
Maresme i La Selva, així com a l’Ajuntament de Calella i a la Fundació
Hospital Asil Sant Jaume de Blanes.”

10.- APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL
DE BÉNS I DRETS I INCOACIÓ EXPEDIENT DESAFECTACIÓ PLAÇA
APARCAMENT EDIFICI MAJESTIC.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé, la qual
dóna lectura a la proposta.
Pren la paraula el Sr. Fuertes dient que avui s’han presentat solament les
variacions al inventari, però que a l’art. 105 de la llei parla de tot el
inventari (ho llegeix); és a dir, es necessitava disposar de tot el inventari i
no s’ha fet.
Falten certs fets, i la primera irregularitat és respecte a la maquinària del
concessionari de neteja. Quan acaba la vida útil dels camions i de la
maquinària sembla que desapareixen, no se sap on van a parar.
D’acord amb la concessió, aquesta maquinària la compra la concessionària,
però entén que l’Ajuntament hauria de comprovar el preu.
Què passa quan acaba la vida útil?, perquè ha de quedar un valor residual.
Doncs els vehicles ja no hi són, apareixen rotulats a altres llocs, com a
Platja d’Aro o Roses.
Vehicles que són municipals, vehicles que són de tots vostès, vehicles que
vostès han pagat. Si poden seguir treballant, tenen un valor i, per tant, es
poden vendre per un valor important, que és de tots vostès. Però aquests
vehicles no hi són. No es porta cap control.
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On són?, doncs se’ls queda el concessionari. També pregunta on estan els
vehicles del transport urbà, que han passat la seva vida útil. Els havia de
tenir aquest ajuntament, els hauria de vendre, però no estan en aquest
inventari. Algú pot explicar on són?.
Sap que és això, Sr. Codina?, és la seva bona gestió. Per això, la Guàrdia
Civil parla de maquinària de corrupció, quan parla d’aquest Ajuntament.
Maneguen les coses al seu gust, però, a més, podrien estar cometent –i ho
comprovaran en el seu moment- un possible delicte. Per tot això, votarà en
contra.
Seguidament, intervé el Sr. Enric Martínez, dient que ens presenten
l’inventari municipal per a la seva aprovació, i des del nostre grup se’ns
plantegen un munt de dubtes, com poden ser que en aquesta actualització
-tot i que consta en l’expedient de contracció del servei de netejal’Ajuntament es faci càrrec de la compra dels vehicles i es destinin a la
“concessionària de neteja” com consta literalment.
No ens convenç, que un cop amortitzats els vehicles també reverteixin a la
mateixa concessionària, atès que en la documentació que se’ns ha facilitat,
no observem per quin import es reverteixen, i com i de quina manera
s’abonen aquests imports. Queda clar on van, Sr. Fuertes, es diu al
inventari, van al concessionari. Però el que no es diu és el cost, i entén que
hauria de constar.
Tampoc està clar el tema del mercat municipal, doncs en data 09/02/2015
es donen de baixa les parades. Llavors, quina és la situació dels que tenien
parades. Entén que això ho hauria d’explicar el regidor corresponent.
Es refereix també a determinats béns, com un restaurant que sembla que
ha passat a l’Ajuntament. El que ho porta ens paga alguna cosa?. També
voldria aclarir quin és el destí de la casa del c/ Germanes.
Donades tots aquests dubtes, el seu vot ha de ser en contra.
Contesta la Sra. Olivé que l’any 2009, en un exercici de transparència, es va
aprovar l’inventari. L’any passat varen passar tot l’inventari sencer i algú,
com el Sr. Fuertes, es va queixar que era massa feixuc. Per això ara s’han
passat les variacions; en canvi, avui es reclama que es passi tot.
El que es porta són les modificacions, donat que la resta ja ho tenen. Quant
al tema dels vehicles, hi ha un pla d’amortització, i quan es donen de baixa,
això també està a la fitxa corresponent.
En l’inventari està tot.
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Intervé el Sr. Orobitg contestant al Sr. Enric Martínez en relació al mercat,
que al inventari ha de constar els canvis de titularitat que ha hagut, des de
l’anterior aprovació; i per tant, és lògic que si es produeixi l’extinció d’unes
concessions, en aquest cas les parades del mercat, així consti.
S’està estudiant l’estructura de l’equipament per veure què s’ha de fer, si
reforma integral o un trasllat, i en el interim, el que s’ha fet és prorrogar a
títol d’arrendament totes les parades, les càmeres frigorífiques i les places
d’aparcament vinculades a les parades.
De nou, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que el novembre de 2013 sí
se’ls va donar tot l’inventari, però han passat 2 anys, i ell vol ara l’actual,
Sra. Olivé.
Però clar, ja sap com van els camions, a rendiment gratuït per l’empresa en
altres poblacions. No ens paguen res i sí que cobren molts milions per al
seu servei.
Però perquè això?, clar, ja ho sé, perquè financen campanyes. Tal i com va
sortir a la premsa, no ho recordava. Aquesta és la realitat.
Tampoc es diu on van les motocicletes de la policia local.
Novament, intervé el Sr. Enric Martínez, dient que sí que surten a les fitxes
del inventari on van les motocicletes, si bé l’import de la venda no hi és,
però sí que ha trobat a on van a parar. Com ja ha dit abans, no ho
aprovaran.
De nou, contesta la Sra. Olivé dient al Sr. Enric Martínez que ara l’ha entès.
Vostè el que proposa és que canviem una mica la descripció del inventari.
Doncs li sembla molt bé, i és una aportació prou interessant per traslladar
als serveis tècnics municipal, i demà mateix ho farà. Però l’estructura del
inventari és la mateixa que tenia l’any passat.
I Sr. Fuertes, no parli de novembre de 2013; el gener de 2014 es va passar
als portaveus de cada grup un CD amb l’inventari sencer. El comentari de
vostè és que era molt feixuc i que no es podien visualitzar els canvis de
l’any passat a l’actual. Ara diu tot el contrari. Costa molt fer-lo content.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que sí, que ens hem quedat
amb un restaurant com a pagament d’un deute, i que hi ha un llogater que
ens paga la renda. Ja sé que ell voldria ser propietari, però s’ha de
respectar la llei. En tot cas, els serveis municipals li podran explicar.
Sense més deliberació, amb 17 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, ERC, ICV-EUIA, i els regidors NO ADSCRITS Srs. Barbero, Portela,
Diez, Freijedo, Romerales, Bernat, Pascual i Yerro, i 4 vots en contra dels
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regidors dels grups PPC, MILLOR, i el regidor NO ADSCRIT Sr. Cortés, el Ple
Municipal adopta, per majoria absoluta, el següent acord:
Vist que, d’acord amb el que s’estableix en els articles 100 a 118 del
Decret 336/1988, pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals, els municipis han de portar un inventari general
consolidat en el qual s’integrin, mitjançant epígrafs i subepígrafs, els
seus béns, drets i obligacions, els quals s’hauran d’inscriure d’acord
amb la classificació i demés especificitats previstes en aquest
Reglament.
Atès que d’acord amb l’article 105 d’aquest Reglament, correspon al
Ple municipal l’aprovació, rectificació i comprovació de l’Inventari
general, el qual haurà de ser autoritzat pel Secretari de la Corporació,
i se n’haurà de trametre una còpia al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat.
Vist que per acord de Ple de data 3 de desembre de 2007 es va
aprovar l’Inventari General de Béns i Drets de l’Ajuntament de Lloret
de Mar, que les seves successives actualitzacions van ser aprovades
per acords del Ple de data 02/02/2009, 14/12/2009, 13/12/2010 i
3/02/2014, que d’ençà la darrera aprovació s’han estat realitzant
actualitzacions periòdiques de les dades que hi figuren.
Vist que en data 10/02/2015 el Secretari General ha procedit a la
signatura del document d’autorització de l’actualització de l’Inventari
municipal de béns i drets.
Vist que a l’Inventari municipal de béns i drets existeix la finca
identificada amb el Codi 12100561 · Plaça d’aparcament núm. 1
Exterior · Edifici Majestic, inscrita a l’epígraf 1.2.1 corresponent als
Béns adscrits al Servei Públic, amb la següent descripció:
“Plaça d'aparcament núm. 1 exterior del Conjunt Residencial
"MAJESTIC DOS" a Lloret de Mar procedent del "Manso Coll de
l'Horta" de superfície 11,88 m2., inscrita al Registre de la
Propietat núm. 1 de Lloret de Mar, al volum 2019, llibre 356,
foli 26, finca registral 16.154.”
Vist que aquesta finca no es troba destinada en l’actualitat a cap ús o
servei públic, i per tant, es considera oportú procedir a la seva
desafectació formal i a la seva correcta inscripció dins l’epígraf: “2.1.
Béns Patrimonials. Immobles”.
Vist allò que disposa l’article 20 del Decret 33/1988, de 17 d’octubre,
pel que fa al procediment a seguir per a la desafectació.
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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 l’actualització de l’Inventari Municipal de Béns i
Drets de l’Ajuntament de Lloret de Mar realitzada des del 4/02/2014 i
fins a data 10/02/2015, que figura en suport magnètic i en format
CD-ROM (que conté un fitxer .pdf, signat electrònicament pel
Secretari, amb tota la informació relativa a les actualitzacions
realitzades a
l’Inventari), i que s’incorpora a l’expedient
administratiu.
SEGON. Trametre còpia en suport magnètic i en format CD-ROM
d’aquestes actualitzacions, al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat, així com també a l’Arxiu
Municipal.
TERCER.- Incoar expedient de desafectació la finca identificada amb
el Codi 12100561 · Plaça d’aparcament núm. 1 Exterior · Edifici
Majestic, inscrita a l’epígraf 1.2.1 corresponent als Béns adscrits al
Servei Públic, de l’Inventari municipal, per no estar essent destinada
a cap ús ni servei públic, de manera que passi a integrar-se com a bé
patrimonial, i s’inscrigui dins l’epígraf “2.1. Béns patrimonials.
Immobles”.
QUART.- Sotmetre aquest expedient de desafectació a informació
pública per un període de 15 dies a comptar des de l’endemà de la
seva publicació al BOP de Girona, i al tauler d’edictes, a efectes
d’audiència als interessats, i perquè puguin presentar les
reclamacions i suggeriments que considerin adients.
CINQUÈ.- 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.
11.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UN TREBALLADOR
LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé, la qual dóna lectura
a la proposta.
Intervé el Sr. Barbero dient que ell ho té clar, que es pot compatibilitzar i
que es compleixen les condicions. Per tant, el seu vot serà favorable en
aquest punt i en el següent.
Pren la paraula el Sr. Bernat, dient que ens agradi o no, tenen dret. Per
tant, el nostre vot serà favorable.
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A continuació, pren la paraula el Sr. Rodríguez, dient que tant aquest punt
com el següent, per les raons ja dites en altres punts similars, el seu vot
serà en contra, de donar la compatibilitat.
Tot seguit, intervé el Sr. Enric Martínez, dient que ells, igual que altres
vegades, votaran en contra en aquest punt i en el següent.
Contesta la Sra. Olivé que el que dirà ara també servirà pel següent. I és
que si es compleixen les condicions, els treballadors municipals tenen dret a
la compatibilitat, i és per això que nosaltres la donem, i es concedeix una
vegada que es comprova que compleix les condicions.
En el moment de la votació s’absenta temporalment la regidora Sra.
Freijedo.
Sense més deliberació, amb 15 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, MILLOR, i els regidors NO ADSCRITS Srs. Cortés, Barbero, Portela,
Romerales, Bernat, Pascual i Yerro, 4 vots en contra dels regidors dels
grups PPC, ICV-EUIA, i el regidor NO ADSCRIT Sr. Diez, i 1 abstenció del
regidor del grup ERC, el Ple Municipal adopta el següent acord:
Vista la sol·licitud efectuada pel treballador laboral fix, Sr. JORDI
TIBAU RODES, en data 22/01/2015 i amb RGE 2015001137, de
compatibilitzar la seva feina amb l’activitat privada d’administració
d’un negoci de 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 TIBAU RODES 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
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-

-

-

-

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
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.
12.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UNA TREBALLADORA
LABORAL DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL LLORET FUTUR,
S.A.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé, la qual
dóna lectura a la proposta.
Intervé el Sr. Barbero dient que dóna per repetida la seva intervenció del
punt anterior.
Sense més deliberació, amb 15 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, MILLOR, i els regidors NO ADSCRITS Srs. Barbero, Portela, Romerales,
Freijedo, Bernat, Pascual i Yerro, 5 vots en contra dels regidors dels grups
PPC, ICV-EUIA, i els regidors NO ADSCRITS Srs. Cortés i Diez, i 1 abstenció
del regidor del grup ERC, el Ple Municipal adopta el següent acord:
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Vista la sol·licitud efectuada per la treballadora laboral de la Societat
Anònima Municipal Lloret Futur, S.A., Sra. ELISABETH KEEGAN, de
data 21/01/2015 i amb RGE 2015001032 de compatibilitzar la seva
feina de Tècnica del Lloret Convention Bureau, amb l’activitat pública
de docència a la Universitat de Girona, durant catorze sessions d’una
hora i mitja de durada en el període comprès entre el 16 de febrer i el
25 de maig de 2015.
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 públiques, i que per tant, s’ajusta a la
sol·licitud objecte de la present.
Atès que la Llei 53/1984 de 26 de desembre de Incompatibilitats del
Personal al servei de les Administracions Públiques és d’aplicació al
personal al servei de las Corporacions Locals i dels Organismes d’elles
dependents i que en el seu l’article 9 estableix que l’autorització o
denegació de la compatibilitat per a un segon lloc o activitat del
sector públic correspon al Ple de la Corporació.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa
de les Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el
següent ACORD:
PRIMER. Autoritzar la compatibilitat del seu lloc de treball amb la
realització de l’ activitats pública de docència a la Sra. ELISABETH
KEEGAN, amb les següents condicions:
-

No superar els límits retributius previstos en els articles 5 de la
Llei 21/87 i 7 de la Llei 53/84.

-

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’ interessada, al
Gerent de Lloret Futur, S.A. i a la secció de Recursos Humans.
13.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE LLORET DE MAR.
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D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Frigola, tot dient que la
Biblioteca de Lloret de Mar, d'acord amb el que diu el Manifest de la
FLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública (1994), es defineix com un centre
local d'informació i fa seves les missions que aquest li encomana relatives a
la informació, l'alfabetització, l'educació, i la cultura. D'acord amb el que
preveu la legislació en vigor, la Biblioteca Municipal és un servei de
prestació obligatòria pels municipis de més de 5.000 habitants. Així ho
contempla tant la Llei Reguladora de las Bases del Règim Local com el Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Per altra banda la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya ordena i
estructura aquest servei, corresponent als municipis i ens locals, en el
denominat Sistema de Lectura Pública de Catalunya, integrador de totes les
xarxes de biblioteques existents al país. Reafirma la competència municipal
quan a la gestió de la Lectura Pública i alhora regula també els serveis de
suport i cooperació necessaris per a l’acompliment de les funcions de les
biblioteques públiques.
La Biblioteca Municipal de Lloret, que data del 1991, està avui en dia
plenament integrada en aquest sistema de Lectura Pública de Catalunya. És
una biblioteca de titularitat municipal que compta amb el suport tècnic,
assistència i cooperació tant de la Diputació de Girona, com de la
Generalitat de Catalunya.
El seu objectiu consisteix en esdevenir el centre cultural i de relació social
de referència de la vila. I, d’acord amb el Manifest de la UNESCO de la
Biblioteca Pública de 1994, les seves funcions s’ordenen en torn a objectius
culturals, de formació, de lleure i d’integració social.
La Biblioteca Municipal de Lloret de Mar es configura com un servei
municipal públic, gratuït i obert a tota la ciutadania en igualtat de
condicions, que pretén facilitar l’accés a la informació, la formació, la cultura
i el coneixement.
Les seves polítiques aniran encaminades a promoure la lectura,
l’autoaprenentatge i autoformació individual, el lleure i la cohesió social. Així
mateix fomentarà l’ús de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació i es preocuparà de minimitzar l’anomenada “escletxa digital”.
El seu fons s’orientarà a donar resposta a les necessitats dels usuaris en
tots els àmbits citats i a facilitar les eines pertinents per a la formació de
ciutadans informats i crítics.
L’objecte d’aquest reglament és la regulació de la gestió dels espais i de la
prestació dels serveis de la Biblioteca Municipal de Lloret de Mar, per tal de
garantir el seu bon funcionament i assolir millor la seva finalitat i objectius i
serà d'aplicació a totes les persones usuàries de la Biblioteca Municipal.
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Aquest reglament regula: l’accés a la Biblioteca, el carnet de la Biblioteca,
els drets i deures dels usuaris, les infraccions i el regim de sancions, els
serveis que ofereix la biblioteca, les activitats, les cessions d’espais i gestió
de les sales.
És per tant una eina necessària, elaborada per el servei de la Biblioteca
Municipal, a qui vull agrair la feina feta per tal de disposar d’aquest
document, que espero tindrà el suport de tots els regidors d’aquest
Ajuntament.
Seguidament, dóna lectura a la part dispositiva de la proposta.
Intervé el Sr. Barbero dient que el reglament està ben redactat i que conté
les normes bàsiques per al seu funcionament. Aquest és un servei formatiu i
educatiu molt important, i ha de tenir unes normes de funcionament.
No es parla dels horaris, i entén que aquest hauria de tenir en compte les
dates de quan hi ha exàmens.
Creu, doncs, que s’ha de tenir uns horaris com més amplis possibles, i si no
han de constar al reglament, si que ha d’haver la possibilitat de fer-los
públics. Demana que això es tingui en compte.
Entén que hauria d’haver un horari especial en el mes d’agost, entén que es
pot fer. I el que no s’hauria de fer és tancar per vacances, almenys hauria
d’haver uns serveis mínims.
Pren la paraula la Sra. Pascual agraint primer de tot que s’hagin incorporat
les seves sugerències. Esperem que sigui un document viu que es modifiqui
a mesura que les necessitats de l’equipament ho demandin, i també
sol.licita que els horaris siguin el més amplis possible.
A continuació, intervé el Sr. Orobitg dient que es tracta d’un reglament que
regula un equipament exitós a Lloret, que té un èxit aclaparador.
Vol agrair al regidor i als tècnics el que se’ls hagi enviat per poder fer
aportacions, si calia. Ell no ho ha fet perquè pensa que és un text molt
treballat, i espera que el període d’informació pública sigui també
participatiu, i els que el gaudeixin, donin el seu parer. Votaran a favor.
Pren la paraula, tot seguit, el Sr. Rodríguez dient primerament, que li
acaben de dir que la Generalitat traurà a concurs 20 CAP’s de sanitat. És
terrible.
Ja en relació al tema, ells van voler fer alguna aportació. Així, en l’art. 5 es
parlava de bibliotecari, i varen demanar substituir per “personal”, i així s’ha
fet.

45

En l’art. 6 i més concretament en el 6.2.3, es deia que l’emissió d’una còpia
del carnet d’usuari es cobra, i això està bé ja que té un cost. Però ells varen
proposar que no es considerés com a una infracció, malgrat que sigui lleu.
No sap si no es va explicar bé, però no s’ha tret. En canvi, s’ha abaixat el
preu de 5 a 3 euros, és a dir, no s’ha aconseguit una cosa però de retruc sí
una altra.
Quant al títol II quan parla de serveis, deia que la biblioteca podria tancar
total o parcialment les seves instal.lacions per causa de no disposar del
personal mínim necessari, o per causa major.
Nosaltres dèiem que quin era el personal mínim necessari, que s’havia de
posar o sinó que no es posés. El que s’ha fet és suprimir el paràgraf.
A l’art. 19, que parla de l’autorització de les sales, varen demanar que es
treies allò de “reconeguda trajectòria pels grups no formals”. Entenem que
aquests són grups nous que volen formar part de la vida associativa i que,
per tant, volen trobar facilitats. S’ha fet cas i s’ha tret.
I finalment, a l’annex I, on es deia que els llibres que es donessin havien de
ser en català o castellà, ells deien que s’hauria de preveure que hi hagués
altres llengües. El que s’ha fet és suprimir “català o castellà” i afegir
“qualsevol altre llengua”.
En definitiva, ells votaran a favor.
Tot seguit, intervé el Sr. Fuertes dient que després de repassar-ho, volen
fer varies propostes mitjançant al.legacions durant el període d’informació
pública. O bé dintre de 3 mesos, segons la nova configuració del consistori,
mitjançant moció o d’alguna altra manera.
No està d’acord amb algunes coses del seu redactat i, per exemple, no es
defineixen els horaris d’obertura de cada any, i ells voldrien que es fes la
planificació per tot l’any, com es fa en altres llocs.
Respecte a les sancions, no es fixa qui és l’òrgan competent per imposarles, i això s’hauria de definir, doncs s’estableix la possibilitat per faltes molt
greus de l’expulsió definitiva. Per tant, hauria de quedar clar qui és el que
pot imposar aquesta sanció.
Es diu que els morosos haurien de quedar exclosos de l’ús dels mitjans de la
biblioteca, i creu que això és incoherent, perquè no es pot treure el
gaudiment de la biblioteca perquè tinguin dificultats per pagar.
Tornant a les sancions, proposa que quan sigui de mitjans informàtics, es
tingui en compte si els desperfectes són pel seu mal ús, i tampoc està
d’acord amb el graduat que es fa de les sancions per aquest tema.
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Creu que el wifi gratuït no s’hauria de limitar a 60 minuts, ja que ells varen
proposar en el seu programa wifi gratuït, i ho tornaran a fer.
Es refereix, després, a l’art. 4, i creu que aquest tema és de vital
importància. Voldrien afegir un apartat 15 a aquest article, que tracta dels
drets dels usuaris.
La redacció seria aquesta: “Que els usuaris tenen el dret de que es respecti
a tot l’edifici, el que es disposa als apartat b), d) i especialment j) de
l’article 7 de la Llei 42/2010”.
Què diu aquest article: prohibit fumar. I textualment diu:
“Article 7. Prohibició de fumar.
Es prohibeix fumar, a més dels llocs o espais que defineix la normativa de
les comunitats autònomes, en:
(...)
b) Centres i dependències de les administracions públiques i entitats de dret
públic.
(...)
d) Centres docents i formatius, excepte en els espais a l’aire lliure dels
centres universitaris i dels exclusivament dedicats a la formació d’adults,
sempre que no siguin accessos immediats als edificis o voreres circumdants.
(...)
j) Centres culturals, sales de lectura, exposició, biblioteca, conferències i
museus.”

Li sorprèn que en l’article 5 apartat 12 es digui: “Fumar, tret de la terrassa
del bar”. El que no podem dir és que la gent no pugui fumar, i la directora
ho faci, fins i tot en el seu despatx.
Intervé, seguidament, el Sr. Enric Martínez dient que aquesta aprovació del
reglament, a part de necessària (que així la trobem) arriba tard, ja que
entenen que en obrir una infraestructura d’aquesta categoria s’hauria
d’haver fet amb el seu corresponen reglament d’ús o bé forçada per algun
tipus de conflicte, que ja s’ha produït en les instal·lacions de la biblioteca i
del que no ens han informat.
Dir per altra banda, que persones usuàries de la biblioteca així ens ho han
manifestat. I que una persona hauria demanat que es fes el reglament. Per
la qual cosa, demana al regidor responsable que ens aclareixi aquests
aspecte. També s’afegeix el que han dit altres companys, de que la
biblioteca no s’hauria de tancar, i que els horaris d’obertura han de ser els
mes amplis possibles, sobretot en èpoques d’exàmens.
Contesta el Sr. Frigola que l’Ajuntament fixa els horaris, tenint en compte
també raons econòmiques. De totes maneres, és de les que té uns horaris
d’obertura més amples, i per l’època d’exàmens durant 3 dies van fer
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horaris ininterromputs. Més obertura significa contractar més personal, cosa
que no es pot fer.
Evidentment, s’estudiaran les aportacions que puguin fer-se via
al.legacions. Evidentment, les lleis estan per sobre els reglaments i s’han de
complir.
Contestant el Sr. Enric Martínez, el motiu d’aprovar un reglament no és una
queixa puntual, sinó la necessitat objectiva de tenir-ho.
Torna a intervenir la Sra. Pascual dient al Sr. Fuertes que no deu haver anat
mai a la biblioteca. I ho diu sobre el que ha manifestat del tema dels
morosos. Ha de saber que ningú paga per fer ús de la biblioteca.
Els morosos ho són perquè no tornen els préstecs que han tingut amb
anterioritat. Per tant, si us plau, no desinformi.
Intervé, novament, el Sr. Rodríguez dient també al Sr. Fuertes que el wifi
no està limitat.
De nou, pren la paraula el Sr. Fuertes dient que allò del límit del wifi està en
el reglament i que s’estableixen taxes d’ús, no per utilitzar els llibres ni els
ordinadors, però sí per les instal.lacions; que potser ho ha entès malament,
però que no és el més important.
Sobre el tema dels horaris, no dubta que siguin amplis respecte a altres
biblioteques, però pensa que aquests s’han de distribuir de forma que
cobreixin, per exemple, el dissabte. No entén que es pugui fumar en la
terrassa del bar, ja que aquesta forma part de la biblioteca. Considera que
l’obligació de no fumar s’ha de respectar per tothom, inclosos els
treballadors i la directora. El reglament s’ha de respectar, no solament pels
usuaris.
De nou, contesta el Sr. Frigola dient que semblava lògic que es pogués
fumar en les terrasses i no que hagin d’anar fora. De totes maneres, potser
s’haurà de replantejar. A la resta de l’edifici no es pot fumar.
Seguidament, dóna algunes dades sobre la utilització de la biblioteca a l’any
2014, que considera necessàries per veure la importància d’aquest servei.
La mitjana de visitants diaris és de 800 persones, i som la primera de
Catalunya de poblacions entre 30.000 i 50.000 habitants; hi ha un fons de
54.618 unitats; es fan 67.892 préstecs, dels quals diàriament són 294;
connexions a Internet diàries 155 (estem en el primer lloc del rànquing de
totes les biblioteques de la Generalitat); número de carnets 14.365 (dels
quals 10.066 són d’adults); percentatge de carnets pel total de la població
35,18%.
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El personal del que compte la Biblioteca Municipal és de 1 directora, 2
bibliotecaris i 7 tècnics auxiliars; i les hores d’obertura al públic és 51,5
hores setmanals (actualment es fan 57’5 hores, ja que obren 3 dies
ininterrompudament, essent l’horari més ampli de tota la província).
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que avui es tracta de
l’aprovació inicial d’aquest reglament, d’un servei que com es pot constatar
per les dades que ha donat el regidor, té una intensa activitat diària. Durant
els exàmens la biblioteca ha fet horari no interromput. El tema de fer
horaris més amplis està limitat perquè no es pot contractar més personal.
De totes maneres, els horaris són molt versàtils i, com s’ha pogut constatar,
aquest servei és òptim i d’una alta qualitat.
Sense més deliberació, amb 19 vots favorables dels regidors dels grups de
CIU, PPC, ICV-EUIA, ERC, i els regidors NO ADSCRITS Srs. Barbero, Portela,
Romerales, Diez, Freijedo, Bernat, Pascual i Yerro, i 2 abstencions del
regidor del grup MILLOR i el regidor NO ADSCRIT Sr. Cortés, el Ple
Municipal adopta, per majoria absoluta, el següent acord:
Vist que és necessari comptar amb un reglament per a la regulació de
la gestió dels espais i de la prestació dels serveis de la Biblioteca
Municipal de Lloret de Mar, per tal de garantir el seu bon
funcionament i assolir millor la seva finalitat i objectius.
Vist l’esborrany de Reglament, redactat pels Serveis de la Biblioteca
Municipal d’aquest Ajuntament.
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.- Aprovar inicialment el REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL 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.
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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 aprovat 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.
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PPC, DE REBUTJA
DELS RADICALISMES I EXTREMISTES VIOLENTS I LLUITAR CONTRA
EL TERRORISME.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, el
qual dóna lectura íntegra a la moció, la qual és del tenor següent:
Els recents atemptats soferts a París, han estat la darrera
manifestació de la violència terrorista islàmica a la Unió Europea. La
llibertat d’expressió i la llibertat en el seu sentit més ampli són avui
més vives que mai gràcies a la fraternitat, la solidaritat i l’afecte dels
demòcrates de tot el món.
Les ideologies que justifiquen la violència per imposar-se siguin de
fonament religiós o polític representen una amenaça contra les
nostres societats, contra el dret a la vida i contra la llibertat dels
ciutadans europeus, que volen viure en una democràcia oberta i
plural. És per això que rebutgem aquelles expressions de fanatisme
violent i extremista, que el que pretén és imposar-nos el terror i fer
que abandonem el camí de la pau i la tolerància. La Unió Europea és
un espai de pau, democràcia i llibertat que treballarà sempre contra
els violents i els sectarismes, l’ismalisme violent ofega a moltes
societats arreu del món musulmà i representa una greu amenaça
contra la pau internacional. La majoria dels musulmans europeus,
però, viuen la seva religió de forma pacífica i amb voluntat de
convivència, i per això és necessari que la seva veu i el seu
compromís contra l’extremisme violent conflueixi en una acceptació
plena dels valors de la societat d’acollida i de rebuig de les conductes
que pretenen viure entre nosaltres d’esquenes a la nostra cultura.
Tota comunitat o col.lectiu que vulgui viure entre nosaltres ha de
tenir un clar compromís de respecte per les institucions
democràtiques i per totes les nostres llibertats. Les comunitats locals,
com a fonament de la nostra societat democràtica, tenen la
responsabilitat de deixar palès el seu compromís amb la democràcia i
amb la lluita contra el fanatisme violent.
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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:
1.- Fer una crida a totes les comunitats religioses a rebutjar sense
cap tipus d’ambigüitat els radicalismes i els extremismes violents.
2.- Rebutgem les pràctiques socials que afavoreixen el creixement
dels col.lectius fonamentalistes violents entre les comunitats
islàmiques europees, com és el cas de la imposició a les dones de
vestits que amaguen completament la seva identitat.
3.- Expressem el suport als governs dels Estats de la Unió Europea
per a treballar conjuntament en la lluita contra el terrorisme, ja que
és una amenaça comuna en què tots els Estats membres europeus
hem de cooperar.
4.- Manifestem la nostra defensa pels valors democràtics. L’afirmació
de la convivència pacífica passa pel respecte de les persones
independentment de les seves creences personals, religioses o
polítiques. El debat i la confrontació de postures s’ha de fer sense
buscar ferir o ofendre a qui té altra posició.
5.- Rebutgem els Estats que amb els suports i complicitats han
facilitat el creixement dels extremismes violents religiosos en el món
islàmic.
6.- Exigim el respecte en matèria de llibertat religiosa i volem
condemnar aquells països que persegueixen els cristians i altres
minories religioses.
Intervé el Sr. Bernat dient que no es volen avançar, però que donat que ICV
presenta una esmena i que creuen que és més adequada i és més concreta
en l’objectiu que ens uneix, rebutjar la violència a tots els nivells i generar
una bona convivència; per tant, estaran en la línia de recolzar l’esmena.
Pren la paraula el Sr. Orobitg, dient que està d’acord en molts punts de la
moció, però com ja va dir a la comissió informativa, entén que l’esmena
presentada per ICV-EUIA la millora molt.
Hem d’estar al costat de les víctimes. Lamenta no poder votar la moció,
donat que entén que l’esmena a la totalitat presentada respon millor a la
realitat.
Tot seguit, intervé el Sr. Rodríguez, dient que l’esperit és que hi hagi
unanimitat, i que l’objectiu de l’esmena és el mateix que la moció, però creu
més ajustat al que s’hauria de fer. Seguidament, dóna lectura íntegra a la
mateixa.
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Continua dient que el motiu de presentar-la és perquè creu que aquesta
esmena millora la forma i el fons de la moció, ja que no sols es refereix a la
Unió Europea, sinó a tot el mon. En algun cas la moció entén que confon
conceptes, com quan parla de terrorisme islàmic.
Hem de defensar la llibertat de tots, no sols la dels europeus, i és la
ciutadania la que condemna; i s’ha de condemnar el que es fa en qualsevol
minoria, no solament amb els cristians.
Estan d’acord totalment amb el punt 5 i, com ja ha dit, creu que l’esmena
millora la moció, ja que no fica el dit a ningú.
Pren la paraula la Sra. Saracibar, dient que no estan en contra de la moció,
sinó en com es diuen algunes coses, que podrien donar peu a males
interpretacions. Per tant, creu que necessitaria algun canvi.
Donat que s’ha presentat una esmena a la totalitat i que pensen que
aquesta és més concreta i més encertada, votaran a favor d’aquesta.
Contesta el Sr. Enric Martínez dient que ha de deixar clar que la moció
condemna tot tipus de terrorisme i que també va dir que no tenia
problemes en fer els canvis que fossin necessaris.
Però com el que interessa és el fons i que s’aprovi per unanimitat, en ares
d’això retiren la moció i accepten l’esmena a la totalitat.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Barbero, dient que entén que el fons de la
moció era bona i ja hi estaven d’acord. Creu que respectant aquest fons,
l’esmena la matisa per a millor. Per tant, votaran a favor.
De nou, intervé el Sr. Rodríguez, donant les gràcies al Sr. Enric Martínez per
retirar la moció, ja que l’objectiu és que s’aprovi per unanimitat.
S’ha d’estar en contra de tots els terrorismes, i el que portem a l’esmena a
la totalitat és que es pugui aprovar per unanimitat.
Novament, contesta el Sr. Enric Martínez dient que ells no estan sempre
d’acord al que fa o diu el seu partit. I així, ell personalment va estar en
contra de la guerra d’Irak. Celebra que s’hagin pogut posar d’acord avui i
que s’aprovi per unanimitat.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que creu que tots pensen el
mateix, i que s’ha de promoure la convivència i la solidaritat.
Sense més deliberació, i per unanimitat dels reunits, donat que ha estat
retirada la moció pel grup municipal de PPC, queda aprovada l’esmena a la
totalitat presentada pel grup municipal d’ICV-EUIA. Per tant, el Ple
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Municipal adopta el següent acord:
El passat dimecres 7 de gener va succeir una gran tragèdia a París
amb l’atemptat contra la seu de la redacció del setmanari satíric
Charlie Hebdo i els posteriors segrestos i tirotejos en un supermercat
a la zona est de París, a Montrouge i a Dammartin-en-Goële.
Aquests atemptats van comportar la mort de dotze persones i una
desena llarga de ferits, convertint els fets en un dels majors atacs a
la democràcia i a la llibertat d’expressió perpetrats a París.
Davant aquests incidents tan greus, la població francesa i europea va
sortir al carrer el diumenge 11 de gener amb una multitudinària
manifestació a París contra el terrorisme, a favor de la democràcia i la
llibertat d’expressió.
Atès els fets descrits, el Ple de l’Ajuntament, acorda:
Primer.- Expressar la més rotunda i enèrgica condemna de l’atemptat
terrorista a la redacció del setmanari Charlie Hebdo i la seva derivada
en un supermercat de París, així com els segrestos i tirotejos a
Montrouge i a Dammartin-en-Goële.
Segon.- Mostrar el condol i la solidaritat de la ciutadania de Lloret de
Mar envers les víctimes, a les seves famílies i al poble francès.
Tercer.- Reivindicar la fermesa democràtica com a forma de combat
contra la intolerància i la violència.
Quart.- Fem una crida perquè aquesta barbàrie terrorista no afecti la
convivència ni la defensa de les idees polítiques en pau i llibertat i
denunciar que l’objectiu, més enllà de les víctimes humanes, és el
d’atemptar contra els fonaments de l’Estat de Dret i la democràcia.
Cinquè.- Denunciem i combatrem el fanatisme, la intolerància, així
com els ideals provinents de la retòrica de la por i l’odi que abonen el
terreny a actes violents con els succeïts a França.
Sisè.- Traslladar aquests acords al Consolat francès a Barcelona.
15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA, EN
DEFENSA DELS AFECTATS I AFECTADES PER HEPATITIS C i DEL SEU
DRET A REBRE TRACTAMENT EN EL SISTEMA SANITARI PÚBLIC.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez, el qual dóna
lectura a la part dispositiva de la moció.
Continua dient que ara hi ha un nou fàrmac eficaç, però que la
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multinacional que el comercialitza ha fixat un preu entre 25 i 65 mil euros,
per persona. Una quantitat exagerada.
La empresa que va descobrir el fàrmac, que no és la que els comercialitza,
es va vendre a Borsa abans de la comercialització, i va ser adquirida per
Gilead per un import de 11.000 milions de dòlars, sens dubte va ser una
operació borsàtil d’especulació que varen haver de pagar tots els ciutadans.
S’ha de dir que el sostre de despesa per aquest tractament és de 125.000
milions d’euros, que atén a unes 5.000 persones, quan hi ha més de 30.000
malalts.
Des de que l’Agència Europea de Medicaments el va aprovar, han mort
4.000 persones d’aquesta malaltia, que eren perfectament evitables.
No s’han utilitzat les eines legals per abaratir el preu, i així garantir el dret
de l’assistència sanitària i la vida d’aquestes persones.
Intervé el Sr. Díez dient que parlaran del car fàrmac de nova generació que
utilitza Sanitat, i que el seu nou ús ha provocat 4.000 morts, però creu que
el que ha de fer és personalitzar i posar nom i cognom, perquè són afectats
i persones.
Maria Isabel Fernandez es va infectar d’hepatitis C per una transfusió de
sang, per tant, el culpable fou el centre que li va fer la transfusió. Abans de
1990 qualsevol de nosaltres podria haver patit la infecció per una transfusió
de sang, malauradament, uns sí i altres no.
Aquesta dona feia 29 anys que estava malalta, i ni tan sols varen denunciar.
Deia que els metges l’havien tractat molt bé i va confiar en ells. Eren altres
temps, no se sabia gaire del contagi de l’hepatitis.
Era una dóna molt forta, perquè li varen subministrar dues vegades un
tractament molt agressiu, per entendre’ns, gairebé com la quimioteràpia.
Va perdre cabells, dents, dues visites a la UCI i un fetge que no es va poder
regenerar.
Un dels medicaments fa 2 anys que s’administra en Estats Units, i 1 any o
any i mig que es fa a França o Alemanya. En un 80% dels que l’usen millora
molt el fetge i, per tant, també la qualitat de vida.
Malgrat tenir una depressió i molts dolors, el 2010 li varen dir de repetir el
tractament. La família la recolzava pensant que en algun moment podrien
trobar-se altres medicaments.
La Sanitat de l’Estat, per dues vegades, el 30/07/2014 i el 13/08/2014 li va
denegar el tractament amb aquest medicament, que ja es donava des del 1
de gener de 2014. El 19 de desembre de 2014 aquesta dona va morir.
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En un altre hospital, la dona d’un dels afectats es va declarar en vaga de
fam, i la va continuar fins el punt d’estar molt greu, però va aconseguir que
el seu marit tingués la sort que de la farmàcia li baixessin el medicament, i
ara està molt millor.
La Plataforma d’afectats per l’hepatitis C va posar una querella contra els
ministres Mato i Alonso en el Tribunal Suprem, per omissió de deure i
d’auxili, què menys no?. Paradògicament, en el nostre país no està permesa
la eutanàsia, però es permet a les persones morir pràcticament agonitzant.
Pren la paraula la Sra. Pascual dient que creuen que l’administració ha de
vetllar per la garantia d’un estat del benestar real. Creiem que la retallada
en els drets dels ciutadans a tenir les mateixes oportunitats, també en la
plana més important com és la salut.
Per tant, donarem suport a la moció perquè creiem que tothom, tenint
recursos o no, hem de tenir les mateixes oportunitats per viure, inclús des
de la malaltia, però amb dignitat. No demanem almoina, sinó el que és just.
Creuen que no es pot especular amb la vida de les persones.
Seguidament, intervé el Sr. Orobitg dient que hem d’utilitzar tots els
mitjans existents i trobar solucions per a tots els afectats.
Ara es tracten 5.000 malalts, però s’ha d’arribar als 30.000 que n’hi ha.
Això suposa una despesa de 950 milions d’euros, i és obligació de les
administracions trobar aquests diners per poder tractar la malaltia. Si és
necessari, s’haurà de fer mitjançant la utilització dels medicaments
genèrics, que són molt més barats.
És evident que s’ha de seguir investigant, perquè això és beneficiós. Però
no es poden cobrar després preus abusius per als medicaments, ni que això
es faci a costa de la vida dels malalts. Haurem de fer el que han fet altres
països, que és apostar pels genèrics. Votaran a favor de la moció.
Pren la paraula, tot seguit, el Sr. Enric Martínez dient que estan a favor de
la moció, que l’aprovaran, però vol fer uns aclariments informant de com
està aquest tema a dia d’avui, facilitant la informació que sobre aquesta
qüestió ell té del seu partit.
De manera imminent, aquest 2015 rebran el fàrmac entre 5.000 i 6.000
pacients. Són 10 vegades més dels que ho han rebut fins ara.
El pla estratègic que ha començat a elaborar el Ministeri permetrà comptar
amb un registre de pacients i articular el tractament per a tots ells.
Per això, s’ha demanat al Dr. Joan Rodés, un dels hematòlegs de més
prestigi, que formi un comitè del qual formaran part 5 experts nacionals i 3
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internacionals.
Tots són independents, de reconegut prestigi, i a més han signat la
declaració de conflicte d’interessos.
El primer esborrany estarà en 3 setmanes, i es passarà per al seu
coneixement a les comunitats autònomes, societats científiques i
associacions de pacients, perquè diguin el seu parer.
L’objectiu és que el pla estratègic nacional estigui acabat abans de Setmana
Santa. Altres països com França ja ho tenen, i altres –com el cas d’Italiahan començat a treballar en ell. És imprescindible conèixer el mapa de la
malaltia, i per això les comunitats autònomes han d’aportar la informació de
la que disposen, per posar en marxa la millor estratègia, sempre en base a
criteris científics.
Una vegada fet aquest treball, les autoritats sanitàries han de garantir que
tots els pacients que ho necessitin rebin el tractament adequat. Sanitat
també garantirà l’accés als medicaments per a totes les comunitats
autònomes.
Perquè els pacients rebin els medicaments d’acord amb els criteris mèdics,
és imprescindible la col.laboració de les comunitats autònomes, que són les
competents en la seva gestió. Totes estan d’acord en col.laborar.
Espanya està a la avantguarda en l’aplicació dels nous fàrmacs contra
aquesta malaltia, i ha estat també un dels primers països europeus en
introduir el tractament en la sanitat pública.
Per tot l’exposat, votaran a favor.
Fa ús de la paraula el Sr. Alcalde, dient que el seu grup també donarà
suport, perquè entén que en el context actual hem d’anar a solucionar el
greu problema de molta gent. Tal i com ja s’ha dit, ja ho han fet en molts
països, una de les sortides és anar als medicaments genèrics.
Contesta el Sr. Rodríguez que després d’escoltar el relat colpidor que ha fet
el Sr. Díez, encara queda més clar que no és un tema per polititzar, sinó per
treballar. Felicita a les associacions que lluiten contra aquesta malaltia, per
la seva tasca, i creu que no és una qüestió de diners, per altres coses sí que
n’hi ha. A Brasil es varen utilitzar genèrics contra la sida, i cal anar per
aquest camí, perquè les multinacionals estan abusant de la seva posició,
com ho demostren les següents xifres:
Gilean Sciens va tancar l’any passat en 13.314 milions de dòlars de benefici,
davant els 3.451 de 2013, és a dir, un 285% més.
Els seus ingressos varen ser de 24.900 milions de dòlars el 2014, davant els
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11.200 del 2013, és a dir, un 122% més.
Les vendes del 2014 varen ser de 22.800 milions de dòlars, davant els
9.300 del 2013.
Hi ha gent que posa davant el diner a la vida. Avui, el que nosaltres estem
dient, és tot el contrari. Primer és la vida.
Pren la paraula de nou el Sr. Díez, dient que no pot ser que les
multinacionals farmacèutiques es facin d’or amb els patiment de les
persones. La privatització de la sanitat comporta aquests riscos.
Es diu que no hi ha diners, però en canvi la Casa Real es porta el 3’5% del
pressupost, aeroports un 8%, etc.
Per tant, hem d’incidir en com es manegen els nostres pressupostos pels
nostres dirigents, doncs no pot ser que sigui qüestió de diners la salut de
molts.
Torna a contestar el Sr. Rodríguez, agraint a tots els grups el seu vot
favorable, i espera que el tema se solucioni com més aviat possible.
Sense més deliberació, i per unanimitat dels reunits, el Ple Municipal adopta
el següent acord:
Atès que els pacients afectats per la infecció del virus de l'Hepatitis C
porten mesos exigint al Govern de l’Estat espanyol i de la Generalitat
de Catalunya el finançament d'un fàrmac de recent comercialització
(Sofosbuvir) que s'ha demostrat extraordinàriament eficaç en
l'eradicació d'aquesta malaltia.
Atès que la multinacional que el comercialitza, l'empresa
farmacèutica Gilead, imposa un preu abusiu per cadascun dels
tractaments (entre 25.000 i 65.000 euros per persona) i que es
donaren el fets que l’empresa que va descobrir el Sofosbuvir
(Pharmasset) va sortir a borsa abans de la comercialització i
desenvolupament del fàrmac i va ser adquirida per Gilead per un
import de 11.000 milions de dòlars. Al nostre parer entenem que la
legislació ha de prohibir que els costos derivats d'operacions borsàries
especulatives siguin traslladats al preu de venda dels fàrmacs o, el
que és el mateix, prohibir que, en última instància, les operacions
borsàries especulatives siguin finançades amb els fons dels sistemes
sanitaris públics.
Atès que el
Govern de
tractament.
d’euros que

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del
l’Estat espanyol no està finançant suficientment el
S'ha anunciat un sostre de despesa de 125 milions
suposaria garantir el tractament a un màxim de 5.000

57

persones; quan l’estimació de persones que requereixen el
tractament de forma immediata es calcula que son més de 30.000,
segons les associacions professionals. Cal recordar que des de
l'aprovació del Sofosbuvir per part de l'Agència Europea de
Medicaments s'han registrat uns 4.000 morts de pacients que podrien
haver-se beneficiat amb el seu tractament. Les estimacions diuen que
cada dia que passa moren 12 pacients, de forma implacable,
inhumana, discriminatòria i en molts casos perfectament evitable.
Van passant mesos en gestions burocràtiques i debats de comissions
d’experts, cercant com aplicar criteris d’inclusió-exclusió i fórmules
tècniques de finançament, quan la decisió és nítidament política. Les
persones van morint, literalment, mentre des dels governs es demora
la disposició i ús immediat d’un tractament necessari, existent i
adient que cal finançar des del sistema públic de salut atenent als
drets a la salut recollits en tot l’ample ventall de legislació, des de la
pròpia Constitució espanyola fins l’Estatut de Catalunya.
Atès que entenem que ni el Govern de l’Estat espanyol ni el Govern
de la Generalitat de Catalunya no han fet ni de lluny el que cal per
garantir un tractament per a tots els pacients susceptibles de
beneficiar-se del mateix. Addueixen problemes de finançament, a
causa de l'elevat cost del tractament individual.
Atès que no s’ha fet ús de les eines que estan al seu abast i que
poden permetre abaratir el preu del medicament i garantir el dret a
l'assistència sanitària i a la vida d'aquestes persones. L'acord sobre
propietat intel·lectual de l'Organització Mundial del Comerç (Acord
ADPIC) permet la utilització de llicències obligatòries, és a dir,
permisos perquè un govern pugui produir un producte patentat o
utilitzar un procediment patentat sense el consentiment del titular de
la patent. És a dir, segons els acords internacionals signats, el Govern
espanyol podria autoritzar la producció de genèrics basats en la
patent de Sofosbuvir per tal de garantir el tractament a un preu
sostenible als afectats per Hepatitis C, proveint el mercat intern. És
més, en casos com el que ens ocupa, d'autèntica emergència
sanitària i de pràctiques empresarials anticompetitives, el Govern
està obligat a intentar negociar una rebaixa de preu amb el propietari
de la patent de manera prèvia a l'autorització de la llicència
obligatòria, i fins i tot pot imposar directament el preu que consideri
oportú, adequat i just.
Atès que l’única limitació, que no forma part de l'acord ADPIC
(modificat el 2003), és la decisió voluntària d'alguns països
desenvolupats, entre els quals es troba Espanya, de renunciar a la
importació de genèrics produïts sota llicència obligatòria a tercers
països, eina que seria útil en cas que no existís capacitat tècnica per
a la producció del medicament genèric en el propi territori nacional.
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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.- Solidaritzar-se amb la lluita dels afectats per Hepatitis C i
donar suport a les mobilitzacions que s’estan duent a terme en
defensa dels seus drets i exigeix i instar als Governs de l’Estat
espanyol i de Catalunya a:
1) Declarar, des de les Administracions estatal i catalana la
situació dels pacients afectats per Hepatitis C com a
emergència sanitària i denunciar l'actuació de l'empresa Gilead
de anticompetitiva i monopolística.
2) Realitzar, mitjançant els òrgans competents, els tràmits
necessaris, amb la major rapidesa possible, sense negociació
prèvia amb el titular de la patent, per a l'emissió de llicència
obligatòria de Sofosbuvir, autoritzant l'abastament del mercat
intern d'aquest producte mitjançant la fabricació de genèrics,
fixant un preu que sigui sostenible per a les arques públiques i
que garanteixi el tractament per a tots els que ho necessiten
segons els criteris científics i dels professionals.
3) Retirar la decisió voluntària del Govern de l’Estat espanyol de
renúncia a la importació de genèrics produïts sota llicència
obligatòria a tercers països, a fi de poder importar
medicaments d'aquests en cas que la producció de genèrics
sota llicència obligatòria realitzada en el nostre territori no
sigui suficient per cobrir les necessitats de tractament.
4) Instar els organismes internacionals i als països membres de la
UE a la modificació de la legislació de les patents
farmacèutiques, per tal d'evitar els efectes perniciosos de
l'especulació financera.
5) Prohibir que es puguin establir patents privades sobre
productes que siguin desenvolupats en bona mesura gràcies a
la tasca d'investigacions finançades per institucions públiques,
desenvolupades en instal·lacions o centres públics, amb el
concurs de professionals dels sistemes nacionals de salut o de
seguretat social i mitjançant assajos en els quals participin
pacients que siguin captats en centres de titularitat o
finançament públiques.
6) Posar en marxa una indústria farmacèutica pública amb
capacitat de fer front a la demanda de medicaments dels
sistemes sanitaris públics i desenvolupar una investigació
farmacèutica independent de l'actual indústria, al servei
únicament del desenvolupament científic i de la millora de la
salut de la població, sent per això de titularitat i finançament
públiques.
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a sumar-se
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a aquestes exigències davant el govern central i a assumir la seva
responsabilitat derivada de les seves competències en la prestació de
l'assistència sanitària, garantint immediatament la provisió del
tractament necessari a tots els afectats que ho necessitin segons
prescripció facultativa.
TERCER.Traslladar aquests acords al Ministre de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad de l’Estat espanyol, al conseller del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya.
També a les entitats i associacions i plataformes ciutadanes que
defensen el dret al tractament públic necessari de la hepatitis C.
16.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA, SOBRE
LA GESTIÓ DE L’HOSPITAL MUNICIPAL DE LLORET DE MAR.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Rodríguez, el
qual dóna lectura íntegra a la moció.
Continua dient que tots han conegut els últims anys les males praxis,
l’opacitat en la seva gestió, la qual també ha estat molt dolenta, i les
retallades que ha sofert la nostra sanitat de part de la Corporació.
Pensa que l’Ajuntament de Lloret no pot ser còmplice d’una forma de fer
que afecta tant als usuaris com als treballadors. Per tant, creu que hem de
recuperar la gestió del nostre Hospital Municipal.
Reconeix que el seu grup també va prendre aquesta decisió l’any 2002,
però ha de dir públicament que es varen equivocar i demana perdó. Creu
necessari emmenar aquesta decisió, raons n’hi ha i s’ha de fer en el temps
que calgui.
Seguidament, diu que s’ha de respectar la legalitat, i fer-ho en la forma que
s’hagi de fer.
S’ha demanat un informe jurídic, suposa que per escudar-se en ell. Entén
que l’informe és inconcret i que no pot servir d’excusa per no tirar endavant
aquest tema.
Intervé el Sr. Díez dient que ells estan en contra de la privatització dels
serveis, sobretot dels bàsics, dels que donen serveis a les persones;
evidentment, hem de començar pels bàsics del nostre poble, hem de
començar pels de casa.
Pren la paraula el Sr. Bernat dient que donaran suport a la moció, però que
segons l’informe jurídic, aquesta no és una competència municipal. De totes
maneres, creiem que això dependrà de la voluntat política dels propers anys
i no del que decidim avui.
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Per tant, Sr. Rodríguez, entenem el sentit de la moció i l’aprovarem perquè
estem en contra de la privatització dels serveis públics. Però sàpiga que
primer hi ha unes dificultats d’ordre jurídic que es presenten a l’informe,
que ens adverteixen que abans d’un any no serà possible.
Hem de ser realistes, no només hi ha dificultats jurídiques, també les
econòmiques. I ningú ha previst un estudi econòmic ni una viabilitat
pressupostària.
En definitiva, aquest tema dependrà del que vulgui fer el proper consistori.
Seguidament, intervé el Sr. Orobitg, dient que també ells votaran a favor,
però pensant que això no ha de costar ni un euro als ciutadans de Lloret.
Ells estan també en contra de les privatitzacions.
El Consorci en aquests moments no té credibilitat, i per tant creu que
l’Ajuntament ha de portar la gestió, demanant abans aquesta competència
a la Generalitat (Departament de Salut), així com també la transferència
dels recursos econòmics necessaris.
Haurien de ser capaços de fer-ho, de gestionar-ho més bé, i creu que això
redundaria en benefici dels usuaris i també dels treballadors.
Intervé, seguidament, el Sr. Fuertes dient que la gestió actual de la
Corporació ens porta a com està actualment la sanitat a la nostra població.
Per tant, no és tan el qui el porta sinó com es porta.
No és solucionar res, canviar el qui ho porta, si els nous gestors estan en la
mateixa línia que els antics.
No pot ser que una gerència com la del consorci, cobri 110.000 € a l’any.
No pot ser que tinguem la situació que hi ha.
El Sr. Alcalde diu que ell defensa els interessos de Lloret, però que no li fan
cas. Ja hi creu, però perquè llavors els regala una parcel.la municipal,
perquè els deixa gratuïtament un local per fer-hi rehabilitació, mentre el
Consorci ens dóna un mal servei i retalla el sou als seus treballadors?.
És evident que vostè al final s’ha de plegar als interessos del seu partit.
S’ha de fer, s’ha de gestionar per part de l’Ajuntament per defensar els
interessos dels usuaris i dels treballadors de Lloret. No cal esperar 1 any
com es diu a l’informe, sinó que l’actual govern el que ha de fer és defensar
ja els drets dels usuaris i dels treballadors de l’hospital, i això avui en dia no
ho està fent.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Enric Martínez, felicitant en primer lloc al
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Sr. Secretari General i al Tècnic de Serveis Jurídics per al seu informe, fet
en molt poc temps i que a ell li ha esclarit molt dubtes i l’ha convençut.
Entenen que la competència d’assumir els serveis sanitaris recau en la
Generalitat de Catalunya i que no és una competència municipal, segons
l’aplicació de la llei de racionalització i sostenibilitat de la administració
local.
Tot i que, en virtut de l’acord d’integració del Patronat de l’Organisme
Autònom de l’Hospital Municipal de Lloret de Mar en la CSMS, contempla la
reversió cap a l’ajuntament de la gestió del mateix.
Jo he tingut un familiar ingressat durant 8 anys a l’hospital, i realment he
de dir que el tracte que ha rebut per part dels professionals que treballen en
ell ha estat excepcional. S’ho mereixen tot, i van més enllà del que exigeix
la seva professionalitat. Té molt clar el factor humà.
El que no és de rebut, és que la Corporació els tracti com els ha tractat,
amb retallades de sou, traient pagues extres, etc., i ens obligui a portar al
plenari aquesta moció.
Ells creuen que els nostres representants en la Corporació són els que han
de lluitar i vetllar perquè no es doni la situació actual que tenen.
Nosaltres considerem que seria bo recuperar aquest servei, però com ha dit
el Sr. Orobitg, és competència de la Generalitat i, per tant, ha de ser ella
qui la reverteixi. Però, evidentment, amb la corresponent dotació
pressupostària, doncs l’Ajuntament no podria assumir aquesta despesa.
Finalitza felicitant als treballadors de l’hospital per la seva feina.
A continuació, intervé el Sr. Alcalde dient que el seu grup no s’amagarà i
que votaran a favor de la moció.
No és veritat que estigui en estat de deixadesa, perquè des del 2003 s’han
fet moltes obres per part d’aquest Ajuntament.
També vol dir que independentment de recuperar la gestió de l’hospital,
aquest Ajuntament està fent coses en aquest tema. Així, varen comprar un
solar perquè es pugui construir un nou sociosanitari. Per aquest motiu es va
modificar el POUM, per tenir 10.000 m2 edificables i poder construir una
residència d’àmbit comarcal entre 140 i 150 llits.
Torna a dir que votaran a favor, però també vol deixar clar que és un tema
molt delicat i que s’ha de treballar en rigor amb molts aspectes.
Evidentment, la Generalitat, que és qui finalment ha de donar la
competència i posar els recursos, haurà de dir la seva.
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Per tant, estan a favor però sempre que es faci cas del que l’informe indica,
que la legislació exigeix, per fer-ho bé.
Contesta el Sr. Rodríguez, agraint primerament als treballadors de l’Hospital
Municipal la seva bona feina, malgrat totes les problemàtiques que tenen.
Després, com ja ha dit abans, demanar perdó al seu grup per haver votar a
favor de passar la gestió de l’hospital.
El seu grup està a favor per principis, de la remunicipalització dels serveis, i
no sols d’aquest sinó també d’altres, com pot ser la recollida
d’escombraries.
Evidentment, s’hauran de respectar els aspectes legals. Entén que és un
tema que serà responsabilitat de la propera legislatura. Confia que totes els
partits estiguin en el treball, per aconseguir tirar això endavant.
De nou, intervé el Sr. Díez dient que els CAP’s no es poden privatitzar, i que
actualment essent públics es dóna un bon tracte a l’usuari.
Pren la paraula, novament, el Sr. Fuertes dient que no nega la seva bona
voluntat al Sr. Alcalde, però vostè està lligat pel seu partit. I tirar endavant
això seria enfrontar-se amb ells i amb la Corporació. Creu que s’hauria
d’enfrontar a ells, perquè defensen interessos supramunicipals.
Hem d’acabar amb les retallades, perquè la situació de la sanitat a Lloret és
lamentable.
Crec que vostè també vol això, com nosaltres. Però pensa que hauria de
desfer-se d’aquestes pressions extramunicipals que pateix per raó de les
sigles polítiques que representa. Votarà a favor.
Novament, intervé el Sr. Alcalde dient que ells porten treballant molt temps
i molt a fons sobre els temes sociosanitaris. Que ha negociat directament
amb Salut el tema de la nova residència, i ja tenim el solar i la
requalificació, que és el que nosaltres podíem fer. Entén que han col.locat
una bona pedra perquè es pugui tirar endavant.
De nou, contesta el Sr. Rodríguez agraint el suport de tots en la moció, que
ells estaran vigilants per fer-ho complir, i que serà responsabilitat d’ells el
que es faci.
Sense més deliberació, i per unanimitat dels reunits, el Ple Municipal adopta
el següent acord:
En el Ple Municipal del 21 de novembre de 2002 es va aprovar
l'extinció de l'Organisme Autònom Patronat de l'Hospital Municipal i la
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integració del servei en la Corporació Sanitària del Maresme i La
Selva.
L'argumentació que es donava en el seu moment era la de no poder
assumir el dèficit que aquest Organisme tenia any rere any. Durant
els primers anys de la cessió de la gestió de l'Hospital Municipal,
l'Ajuntament de Lloret va transferir a la Corporació Sanitària del
Maresme i La Selva la quantitat de 4.852.000 euros.
En els últims anys la gestió, tant sanitària com econòmica, dels
directius de la Corporació Sanitària ha estat en dubte, fins i tot
existeixen informes de la Sindicatura de Comptes que així ho
ratifiquen. També en els últims anys la política de personal realitzada
per la direcció de la Corporació Sanitària ha anat contra els
professionals de la sanitat, tant a l'Hospital Comarcal de La Selva, en
els Centres d'Atenció Primària de Lloret de Mar i a l'Hospital
Municipal. Així mateix s'han rebut queixes dels familiars dels interns
de la poca qualitat al menjar|dinar que se serveix als menús.
No existeix cap prova que la gestió privada sigui millor que la pública,
al contrari, la gestió pública assegura uns mínims de qualitat que la
gestió privada no assumeix, ja que aquesta sempre es basa
exclusivament en el criteri economicista.
Amb l'actual crisi econòmica es posa en dubte la teoria que el privat
és millor que el públic i que en moltes ocasions es privatitzen serveis
essencials per a les persones només per qüestions d'amiguisme o
clientelisme econòmic o polític. Creiem que és necessari revertir la
gestió de les activitats privatitzades en els últims anys al sector
públic, i una d'elles és tot el relacionat amb la sanitat.
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:
1º.- Gestionar l'Hospital Municipal de Lloret de Mar directament des
de l'Ajuntament, quan legalment sigui possible.
2º.- Comunicar aquest acord al Comitè d'Empresa de l'Hospital
Municipal i a la Corporació Sanitària del Maresme i La Selva.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
No se n’ha presentat cap.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
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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 desembre: núm. 3420 de data 01/12/2014 fins al núm.
3588 de data 30/12/2014.
Mes de gener: núm. 1 de data 02/01/2015 fins al núm. 292 de
data 30/01/2015.

Decrets dictats pel Regidor Delegat:
-

Mes de desembre: núm. 846 de data 02/12/2014 fins al núm. 906
de data 30/12/2014.
Mes de gener: núm. 1 de data 09/01/2015 fins al núm. 48 de data
29/01/2015.

• PRECS.
• PREGUNTES.
No se n’ha presentat cap.

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