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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Núm.: 08/15 
Dia: 3 d’agost de 2015 
Sessió: ordinària 
Horari: de 18:00 a 21:02  hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Jaume Dulsat i Rodríguez, Alcalde-President 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Albert Robert i Ribot 
Lluïsa Baltrons i Molina 
Joan Gou i Campamar 
Mònica Cunill i Olivas 
Josep Lluis Llirinós i Moreno 
Marc Fuertes i Garcia 
Richard Gerald i Bentham 
Carolina Ruiz i Carelli 
Antonio J. Lorente i Estepa 
Eduard Lopez i Àlvarez 
Cristian Fernandez i Madueño 
Jordi Orobitg i Solé 
Joan Bernat i Pané 
Xavier Rodriguez i Pacios 
Miguel Gracia i Moreno 
Jordi Hernandez i Garcia 
Jaime Muzas i Marcos 
Enric Martinez i Maiz 
Paulino Gracia i Montañez 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general 
 
1.-APROVACIÓ ACTES EXTRAORDINARIES SESSIONS ANTERIORS 
(13/06/2015  i  13/07/2015) 
 
Tot seguit, s'examina l’esborrany de les actes de la sessions celebrades els  
dies 13 de juny de 2015 i 13 de juliol de 2015  les quals, trobades 
conformes, són aprovades per unanimitat dels reunits. 
 
2.- DESPATX ALCALDIA. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Robert i dóna 
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple: 
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DESPATX D’ALCALDIA JUNY 2015 
 

- Dia 18 de juny: Assistència al concert del Festival Vinomi als Jardins 
de Santa Clotilde. 
 

- Dia 20 de juny: Assistència a la visita guiada sobre la restauració de 
l’orgue de la parròquia de Santa Romà juntament amb altres regidors 
i regidores de l’equip de govern. 
 

- Dia 25 de juny: Presentació de l’alcalde i regidor de turisme als 
membres del Gremi d’Hostaleria de Lloret a l’hotel Marsol. 

 
- Dia 26 de juny:  

• Entrevista a la seu de Cadena Ser Girona amb Màxim Castillo 
pel programa “Hora L”. 

• Presentació d’alcaldes al Consell Comarcal de la Selva a Santa 
Coloma de Farners. 

 
- Dia 28 de juny:  

• Assistència al pregó de Festa Major de Tossa de Mar. 
• Assistència al concert d’havaneres del Barri dels Pescadors. 
 

DESPATX D’ALCALDIA JULIOL 2015 
 

- Dia 1 de juliol:  
• Inauguració de l’exposició de Joan Llaverias a Can Saragossa. 

 
- Dia 3 de juliol:  

• Inauguració de l’exposició de pintors a la sala d’exposicions de 
la Casa de Cultura. 

• Recepció a l’alcaldia de l’estudiant Àlex Giralt. 
 

- Dia 4 de juliol: Assistència a la semifinal del Torneig Europeu de 
Handbol juntament amb el Secretari General de l’Esport, Ivan Tibau, 
juntament amb altres regidors. 
 

- Dia 5 de juliol: Assistència a la final del Torneig Europeu de Handbol 
juntament amb altres regidors. 
 

- Dia 8 de juliol: Reunió sobre el Pla Estratègic de Turisme d amb la 
directora Marian Muro, directora general de turisme, a l’Agència 
Catalana de Turisme. 

 
- Dia 10 de juliol:  

• Junta informativa amb el Gremi d’Hotelers de Lloret i els caps 
dels cossos de seguretat. 

• Assistència i lectura del pregó de les Festes de Can Ballell. 
 

- Dia 11 de juliol:  
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• Assistència, juntament amb altres regidors de la Corporació, a 
l’acte Mulla’t per l’esclerosi múltiple, a la piscina municipal. 

• Assistència a l’acte de benedicció de vehicles amb motiu de la 
Festa de Sant Cristòfol. 

 
- Dia 13 de juliol: Assistència al Ple Municipal extraordinari a la  Sala 

de Plens de l’Ajuntament de Lloret. 
 

- Dia 16 de juliol:  
• Assistència a la Junta Directiva del Lloret Convention Bureau. 
• Assistència a la festa del Carrer del Carme i Sénia del Rabic i 

participació en el sopar popular. 
 

- Dia 17 de juliol: 
• Assistència i lectura del pregó de la Festa de Can Carbó. 
• Assistència al concert del Clon Festival. 

 
- Dia 19 de juliol:  

• Participació en el torneig de bàsquet 3x3, acte organitzat pel 
Joventut Sa Romana Lloret de Mar. 

• Assistència a la 30 edició de la travessia nedant a Lloret de Mar 
a la platja de Lloret. 

 
- Dia 20 de juliol:  

• Visita al Patronat de Turisme Costa Brava. 
 

- Dia 21 de juliol:  
• Assistència al pregó de Festa Major de Blanes a la Plaça del 

Dies Feiners. 
• Assistència al correfoc de Lloret de Mar. 

 
- Dia 23 de juliol: 

• Assistència al II Torneig Comarcal de Lloret de Mar a les pistes 
de petanca del Rieral, activitat programada dins els actes de 
Festa Major. 

• Visita al Mercat Municipal. 
 

- Dia 24 de juliol:  
• Participació, juntament amb la resta de regidors i regidores de 

la Corporació, en els actes programats amb motiu de la Diada 
de Santa Cristina (processó marítima, missa, estofat, ball de 
plaça). 

• Assistència al sopar de l’Obreria de Santa Cristina. 
 

- Dia 25 de juliol: 
• Assistència al 31 aniversari del Casal Municipal de la Gent Gran 

a la Plaça Pere Torrent. 
 

- Dia 26 de juliol: 
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• Participació en la missa i ofrena floral de la Confraria de Sant 
Elm. 

• Assistència al ball de plaça a l’hospital sociosanitari. 
• Assistència al ball de plaça a la Plaça de la Vila. 
• Assistència al castell de focs artificials a la Platja de Lloret. 

 
- Dia 27 de juliol: Visita al Centre de Tractament de Residus amb els 

regidors i regidors de l’equip de govern. 
 

- Dia 30 de juliol: Assistència a la presentació del pla d’accions del 
Patronat de Turisme Costa Brava. 

 
- Dia 31 de juliol:  

• Assistència a la cloenda del casal d’estiu de l’escola Àngels 
Alemany. 

• Assistència al concert tribut a “Police” del Clon Festival a la 
Roca d’en Maig. 

 
DESPATX D’ALCALDIA AGOST 2015 

 
- Dia 1 d’agost: 

• Ofici d’un casament civil al Restaurant Papalus. 
• Ofici d’un casament civil al Gran Hotel Guitart Monterrey. 

 
3. ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DEL Sr. JOSEP TEIXIDOR 
CHARLÓN AL SEU CÀRREC DE REGIDOR. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150803&punto=3 
 
Sense més deliberació es passa a votació la proposta, la qual és aprovada 
per unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent 
acord: 
 

Vist que en data 20 de juliol de 2015 ha tingut entrada en el Registre 
General d’aquest Ajuntament (núm. E2015015376) un escrit pel qual 
el regidor del grup municipal MILLOR, Sr. Josep Teixidor Charlón, 
presenta la seva renúncia al seu càrrec de Regidor. 
 
Atès el que determinen l’article 9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, règim 
jurídic i funcionament dels ens locals, així com l’article 182 de la Llei 
5/1985, de 19 de juny, Orgànica del Règim Electoral General. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
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PRIMER.- Acceptar la renúncia del Sr. JOSEP TEIXIDOR i CHARLÓN, al 
seu càrrec de Regidor en el Consistori de Lloret de Mar. 
 
SEGON.- Declarar l’existència d’una vacant de Regidor en el 
Consistori de Lloret de Mar. 
 
TERCER.- Sol.licitar de la Junta Electoral Central que procedeixi, a la 
major brevetat possible, a la designació del candidat que ha d’ocupar 
la vacant produïda per la renúncia de l’esmentat regidor.  

 
4.- INFORME DEL SÍNDIC DEL CIUTADÀ ANY 2014 
 
La intervenció del Sr. Joaquim Teixidor, Síndic del Ciutadà de Lloret de Mar, 
es troba enregistrat a la Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150803&punto=4 
 
5.- REBUTJAR EL FULL D’APREUAMENT PRESENTAT EN RELACIÓ A 
L’EXPROPIACIÓ DE LA FINCA SITUADA A L’AVINGUDA VILA DE 
BLANES, 2 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150803&punto=5 
 
Sense més deliberació es passa a votació la proposta, la qual és aprovada 
per unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent 
acord: 
 

FETS 
 
1.- El Ple de la Corporació, en sessió de data 10 de novembre de 
2014 i 20 d’abril de 2015, aprovà inicial i definitivament, 
respectivament, el Projecte d’urbanització de l’avinguda Vila de 
Blanes, entre travessia dels Jardins i l’avinguda de Vidreres,  
 
2.- Alhora que el Ple aprovava inicialment i definitivament el projecte 
tècnic, també n’aprovava la relació de béns i drets afectats per 
l’expropiació que estava constituïda per dues finques. 
 
3.- En data 26 de maig de 2015, se signà conveni expropiatori de 
mutu acord amb els titulars dominicals d’una de les dues finques a 
expropiar, la que s’emplaça a l’Avinguda Vila de Blanes, núm. 4.  
 
4.- En data 15 de maig de 2015, s’inicià l’expedient de fixació del 
preu just dels bens i drets afectats, havent estat presentat en data 8 
de juny de 2015 (RGE núm. 11.971) full d’apreuament per part de 
N’Antònia Casado Colomé, titular dominical d’aital finca a expropiar 
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de l’Avgda. Vila de Blanes, núm. 2, per un import total de 175.280,30 
€uros. 
 
5.- Que per part de l’Arquitecta Municipal s’ha revisat el full 
d’apreuament inicial que havia elaborat, en constatar que hi havia un 
error aritmètic en el càlcul de la valoració, que una vegada corregit 
segons informe de data 30 de juny de 2015 es conclou que el valor 
de la finca a expropiar és de 168.005,29 €uros. 
 
6.- Que entre el full d’apreuament municipal i el full d’apreuament de 
N’Antònia Casado Colomé, hi ha una diferència en la valoració, éssent 
la presentada per N’Antònia Casado Colomé, superior a l’elaborada 
per l’Arquitecta Municipal, amb una diferència de 7.275,01 €uros. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- S’apliquen a aquest expedient els articles 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 i els arts. 24 a 27 de la Llei 
d’Expropiació Forçosa.  
 
II.- La doctrina jurisprudencial consolidada ha establert que els fulls 
d’apreuament constitueixen una declaració de voluntat de les parts 
(expropiant i expropiat), dintre de les quals ha de pronunciar-se el 
Jurat d’Expropiació Forçosa, així com en la posterior via jurisdiccional, 
si s’arribés al cas, i en aquest sentit es manifestà el Tribuna Suprem 
en Sentències de 5 de juny de 1987 (Ref. Arz. 4.001), la de 21 de 
desembre de 1988 (Ref. Arz. 9.639) o bé la de 17 de juliol de 1993 
(Ref. Arz. 5.514), entre moltes altres. 
 
III.- Davant la manca d’acord atès la diferència de valoracions entre 
el full d’apreuament presentat i la valoració d’aquesta Administració, 
caldrà acudir al procediment contradictori, havent la Secció de Girona 
del Jurat d’Expropiació Forçosa de Catalunya, en la seva condició 
d’òrgan imparcial, independent, tècnic i objectiu, resoldre les 
pretensions valoratives de l’Ajuntament (expropiant) i de N’Antònia 
Casado Colomé (expropiada). Ara bé aquestes pretensions 
constitueixen un límit infranquejable pel Jurat i posteriorment, si es 
recorre en via jurisdiccional, per la Sala del Contenciós Administratiu 
del Tribunal Superior de Justícia, els quals no poden donar més d’allò 
demanat per N’Antònia Casado Colomé, ni menys del que li ha ofert 
l’Ajuntament. 
 
IV.- En relació a les correccions aritmètiques l’art. 105.2 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
assenyala que: “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos”.  
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V.- Que d’acord amb els Serveis Municipals d’Intervenció, hi ha 
partida pressupostària 15/1510,60001 (serveis urbanisme – 
adquisició finca Avgda. Vila de Blanes) per a fer front a la present 
operació expropiadora. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i 
Seguretat Ciutadana, adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el full d’apreuament municipal redactat per part de 
l’Arquitecta Municipal que inicialment era de 140.165,78 €uros i una 
vegada revisat i constatat un error aritmètic en resulta que el valor 
de la finca a expropiar és superior a l’inicial, ja que és de 168.005,29 
€uros. 
 
Segon.- Rebutjar el full d’apreuament presentat en data 8 de juny de 
2015 (RGE núm. 11.971) per part de N’Antònia Casado Colomé, 
titular dominical de la finca a expropiar situada a l’Avgda. Vila de 
Blanes, núm. 2, en el que es demana un import total de 175.280,30 
€uros, havent-hi doncs un desacord, éssent la valoració presentada 
per N’Antònia Casado Colomé, superior a l’elaborada per l’Arquitecta 
Municipal. 
 
Tercer.- Procedir al pagament a N’Antònia Casado Colomé de la 
quantitat de l’apreuament fins a la que hi ha acord i que puja a 
168.005,29 €uros, que en cas de no ser acceptat es consignaria a la 
Caixa General de Depòsits i se li notificaria per tal que en tingui el 
degut coneixement. 
 
Quart.- Trametre l’expedient a la Secció de Girona del Jurat 
d’Expropiació de Catalunya a fi que dictamini en procediment 
contradictori sobre la valoració correcta. I una vegada dictada 
resolució o si abans aquesta no es produeix hi hagués acord entre les 
parts, es procediria a l’ocupació de la finca aixecant-se la 
corresponent acta d’ocupació. 
 
Cinquè.- Nomenar l’Arquitecta Municipal com a representant 
municipal davant la Secció de Girona del Jurat d’Expropiació que ha 
de dictaminar sobre l’apreuament de la finca. 
 
Sisè.- Facultar àmpliament a l’alcalde-president per a la signatura del 
corresponent Conveni Expropiatori, així com dels tràmits necessaris 
fins a llur inscripció registral. 
 
Setè.- Notificar aquesta resolució a N’Antònia Casado Colomé, així 
com a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal per tal que puguin fer 
efectiu el pagament de l’import de l’apreuament en el qual hi ha 
acord. 
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6.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
GENERAL I SITUACIÓ DE TRESORERIA DEL PRIMER SEMESTRE DE 
2015 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150803&punto=6 
 
Sense més deliberació, el Ple Municipal dóna compte del següent acord: 
 

El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
Aquesta Alcaldia - Presidència, en compliment del que disposa la base 
17ª d’execució del pressupost, relativa al control i fiscalització 
pressupostaris i comptable, remet al Ple de la Corporació informació 
de l’execució del pressupostos i moviment de tresoreria per 
operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost, 
corresponent al primer semestre de 2015 que inclou: 
 
 Pressupost de la Corporació 
 Pressupost de l’organisme Autònom Serveis de Comunicació  
 Societat Anònima Municipal Lloret Futur. 
 

7.- DONAR COMPTE DEL SEGÜENT DECRET DE L'ALCALDIA: 
• RECTIFICACIÓ DECRET n. 1976/2015 DE DELEGACIÓ A LA JGL. 

 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150803&punto=7 
 
El Ple Municipal dona compta del següent Decret: 
 

“DECRET D’ALCALDIA 
 
Núm. Decret/Data: 2015LLDA002113 
23/07/2015 
 
REF. EXP.:RECTIFICACIÓ DECRET 1976/2015 DE DELEGACIÓ A LA JGL 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
EXP. G112015000523 
 
Vist el que disposen els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local; 53 a 56 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya; 114 a 118 del Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, en relació al Règim general 
de les delegacions entre els òrgans necessaris de les corporacions locals. 
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Vist que amb el Decret d’Alcadia núm. 1976/2015, de data 10/07/2015, 
l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Lloret va acordar delegar diverses 
competències que tenia atribuïdes a excepció d’aquelles que la llei 
declara indelegables, a favor de la Junta de Govern. 
 
Vist que, entre les competències delegades per l’Alcalde a favor de la 
Junta de Govern, es troba la delegació d’atorgament d’autoritzacions i 
llicències per ocupació i utilització de la via pública i espais de domini 
públic, dins l’apartat que fa referència a les llicències i autoritzacions 
diverses relatives a ocupació de la via pública i transports. 
 
Vist que per motius d’eficiència administrativa, es considera convenient 
matissar l’àmbit d’aquesta delegació, en el sentit de limitar les 
atribucions de la Junta de Govern Local només pel que fa a les 
autoritzacions d’ocupació de la via pública amb taules i cadires 
(terrasses) i mostres comercials, reservant-se aquesta Alcaldia la 
facultat de resoldre la resta de sol.licituds d’ocupació de via pública. 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Rectificar la delegació especial per comeses específiques 
realitzada per Decret d’Alcaldia n. 1976/2015, de 10 de juliol, a favor de 
la Junta de Govern Local, consistent en “l’atorgament d’autoritzacions i 
llicències per ocupació i utilització de la via pública i espais de domini 
públic”, en el sentit d’afegir el següent: “en matèria de taules i cadires 
(terrasses) i mostres comercials”. 
 
SEGON.- Notificar aquest Decret al regidor de Via Pública i a la Secció de 
Via Pública. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquest Decret de rectificació en el proper Ple 
que es celebri, i procedir a realitzar les rectificacions corresponents en el 
text de l’edicte de publicació del Decret d’Alcaldia núm. 1976/2015 que 
s’insereixi en el BOP de Girona.” 

 
8.- DESIGNACIÓ FESTES LOCALS ANY 2016 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150803&punto=8 
 
Sense més deliberació es passa a votació la proposta, la qual és aprovada 
per unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent 
acord: 
 

Vist l'escrit tramés pels Serveis Territorials a Girona del Departament 
d’ Empresa i Ocupació de data 11 de juny de 2015 i amb RGE 
E2015012759, pel qual demanen que se'ls comuniqui  les  dues 
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festes locals del nostre  municipi  (que  no poden  escaure  ni  en  
diumenge ni en cap  dels  dies  festius fixats en l’Ordre 
EMO/168/2015, de 25 de maig) per a l'any  2016.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER. Fixar les següents Festes Locals: 
 

� Festivitat de Santa Cristina: 24 de juliol (DIUMENGE) passar-
la a l’endemà dia 25 de juliol (DILLUNS) 

� Festivitat de Sant Romà: 18 de novembre (DIVENDRES) 
 

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

 
9.- PROPOSTA DE REPRESENTACIÓ EN DIFERENTS ORGANISMES i 
ENTITATS. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150803&punto=9 
 
El grup municipal EN LLORET SI, SE PUEDE s’adreça al President per 
manifestar-li que han preparat una esmena a aquesta proposta, en el sentit 
de substituir aquestes persones en els següents organismes: 
 

“MESA DE TRANSPORT 
Cristóbal Laso Silva 
 
TAULA LOCAL PER A L’HABITATGE A LLORET DE MAR 
Gerardo Faty Amarelle” 

 
Sense més deliberació, en primer lloc es vota l’esmena presentada pel Sr. 
Gracia del grup municipal EN LLORET SI, SE PUEDE, la qual és aprovada per 
unanimitat dels reunits. 
 
A continuació se sotmet a votació la proposta, amb l’esmena incorporada, la 
qual és aprovada per unanimitat. Per tant, el Ple Municipal adopta el 
següent acord: 
 

Havent quedat pendents, al Plenari de 13 de juliol de 2015, el 
nomenament de representants municipals en dos organismes, alhora 
que s’ha presentat, així mateix, alguns canvis a la proposta aprovada 
al citat Plenari. 
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar els següents nomenaments de representants: 
 
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LES LLARS D’INFANTS 
MUNICIPALS: 
 
Per CIU: Mònica Cunill i Olivas 
Per MILLOR: Carolina Ruiz i Carelli  
Per PSC-CP: Antonio Jesús Lorente i Estepa 
Per ERC-AVANCEM: Joan Bernat i Pané  
 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: 
 
Jaume Dulsat i Rodríguez, president 
Per CIU: Mònica Cunill i Olivas 
Per MILLOR: Carolina Ruiz i Carelli  
Per PSC-CP: Eduardo López i Álvarez  
Per ERC-AVANCEM: Jordi Orobitg i Solé 
Per ICV-EUiA: Xavier Rodríguez i Pacios 
PER CIUTADANS: Jordi Hernández i Garcia 
 
CONSELL DE DONES: 
 
Per ERC-AVANCEM: Núria Querol i Colomer 
Per PSC-CP: Beatriz Fernández i Mayo 
PER CIUTADANS: Sara Mateos i Linacero 
Per EN LLORET SI, SE PUEDE: Lina Amador i Benítez 
 
MESA DE TRANSPORT: 
 
Per EN LLORET SI, SE PUEDE: Cristóbal Laso Silva 
 
TAULA LOCAL PER A L’HABITATGE A LLORET DE MAR: 
 
Per EN LLORET SI, SE PUEDE: Gerardo Faty Amarelle 
 
SEGON.- Notificar aquest acord als organismes corresponents. 

 
10.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 
39.3, 54.7 i 63.3 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA DE LLORET DE MAR, PER TAL D’ADAPTAR-LOS A LA 
SENTÈNCIA NÚM. 974/2014, DE 12 DE DESEMBRE, DICTADA PER LA 
SECCIÓ CINQUENA DE LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (TSJC). 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
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http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150803&punto=10 
 
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada 
per 14 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, PSC-CP, ERC-
AVANCEM, C’S i  PPC, 3 abstencions dels grups de ICV-EUIA-E i EN LLORET 
SÍ SE PUEDE, i 3 vots en contra dels regidors del grup de MILLOR. Per tant, 
el Ple Municipal adopta el següent acord: 
 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 09/03/2015, va 
adoptar l’acord d’aprovació inicial de la modificació dels articles 39.3, 
54.7 i 63.3 de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana de 
Lloret de Mar, per tal d’adaptar-los a la sentència núm. 974/2014, de 
12 de desembre, dictada per la secció cinquena de la Sala del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la part dispositiva del qual 
es transcriu a continuació: 

 
“PRIMER. Aprovar la modificació dels articles 39.3, 54.7 i 63.3 de l’Ordenança 
de Civisme i Convivència Ciutadana de Lloret de Mar, els quals quedarien 
redactats de la següent manera: 
 

Article 39.3: “Amb la finalitat de garantir que les conductes 
descrites en els apartats l), m) i n) del punt anterior, no es puguin 
produir des de l’interior, o des de les finestres o balconades, de 
qualsevol tipus establiment o habitatge, destinat a l’allotjament d’ús 
turístic, les persones titulars o responsables dels mateixos, restaran 
obligades a adoptar cadascuna de les següents mesures: 
 
a) Lliurar a tots els clients de manera que quedi constància de la 

seva recepció, en el moment d’efectuar el registre d’entrada a 
l’establiment (“check-in”), un document informatiu de les 
conductes no permeses a les que es fa referència en el paràgraf 
anterior, amb exprés advertiment que la realització d’aquestes 
conductes comportarà la seva expulsió de l’establiment.  

 
b) Disposar de personal de consergeria o vigilància que vetlli perquè 

no es realitzin les conductes en qüestió,  i avisar  immediatament 
a la policia quan tingui constància de que aquestes s’estan duent 
a terme per part de clients de l’establiment. 

 
Article 54.7: “Els titulars o persones responsables dels establiments 
o empreses turístiques i habitatges d’ús turístic, hauran de vetllar i 
adoptar cadascuna de les mesures següents, en ordre a  garantir que 
a l’interior dels seus establiments i habitatges no es produeixin les 
molèsties descrites en aquesta secció: 
 
a) Lliurar a tots els clients de manera que quedi constància de la 

seva recepció, en el moment d’efectuar el registre d’entrada a 
l’establiment (“check-in”), un document informatiu de les 
conductes no permeses a les que es fa referència en el paràgraf 
anterior, amb exprés advertiment que la realització d’aquestes 
conductes comportarà la seva expulsió de l’establiment.  

 
b) Disposar de personal de consergeria o vigilància que vetlli perquè 

no es realitzin les conductes en qüestió,  i avisar immediatament 
a la policia quan tingui constància de que aquestes s’estan duent 
a terme per part de clients de l’establiment”. 
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Article 63.3: “Amb la finalitat de garantir que les conductes 
descrites en els apartats g), i) i m) del punt 2 d’aquest article no es 
puguin produir des de l’interior, o des de les finestres o balconades, 
de qualsevol tipus establiment o habitatge destinat a l’allotjament 
d’ús turístic, les persones titulars o responsables dels mateixos, 
restaran obligades a adoptar cadascuna de  les següents mesures: 
 
a) Lliurar a tots els clients de manera que quedi constància de la 

seva recepció, en el moment d’efectuar el registre d’entrada a 
l’establiment (“check-in”), un document informatiu de les 
conductes no permeses a les que es fa referència en el paràgraf 
anterior, amb exprés advertiment que la realització d’aquestes 
conductes comportarà la seva expulsió de l’establiment.  

 
b) Disposar de personal de consergeria o vigilància que vetlli perquè 

no es realitzin les conductes en qüestió,  i avisar immediatament 
a la policia quan tingui constància de que aquestes s’estan duent 
a terme per part de clients de l’establiment”. 

 
SEGON.- Publicar un anunci de l’aprovació d’aquesta modificació al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un mitjà de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de la 
Corporació i a la web municipal, i posar a informació pública l’expedient per 
un termini de trenta dies, a partir de la darrera de les esmentades 
publicacions, a efectes d’audiència als interessats, i perquè puguin presentar 
les reclamacions i suggeriments que considerin adients. 

 
TERCER.- En cas de no presentar-se cap al.legació, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu, i en cas de presentar-se al.legacions, aquestes es 
resoldran i es tornarà l’expedient al Ple per  a la seva aprovació definitiva. 

 
QUART.- Una vegada aprovada definitivament, es farà la seva publicació 
íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entrarà en vigor als 15 
dies a comptar des la citada publicació.” 

 
En data 17/04/2015 (NRE 7.888) el Gremi d’Hostaleria de Lloret de 
Mar va presentar escrit d’al.legacions a l’aprovació inicial de la 
modificació dels citats articles. Els arguments esgrimits i la petició 
formulada en aquest escrit van ser, en essència, els següents: 

 
- Es qualificava d’arbitrària la modificació ja que, a l’entendre dels 

al.legants, s’imposava als establiments hotelers una obligació que 
anava més enllà de les seves funcions, per la qual cosa es 
demanava que es deixés sense efecte l’aprovació inicial realitzada. 
 

- Subsidiàriament, i en cas de no acceptar-se l’anterior al.legació, 
es proposava una redacció alternativa dels tres articles esmentats, 
redacció que hauria d’adaptar-se a una proposta que realitzava en 
aquest mateix escrit el Gremi d’Hostaleria, segons la qual els 
establiments hotelers únicament tindrien l’obligació d’informar als 
seus clients i tenir a la seva disposició a la recepció de 
l’establiment o a les habitacions, un document informatiu en 
diversos idiomes en el que se’ls recordés determinades normes de 
conducta (algunes de les quals eren les referides en els articles 
objecte de modificació però altres no). 
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Atès que l’argument relatiu a la pretesa arbritarietat ja va ser 
esgrimit pel Gremi d’Hostaleria durant la tramitació de l’aprovació de 
l’ordenança, així com durant la tramitació del recurs contenciós 
administratiu referit. 
 
Atès que la Sentència del TSJC de data 974/2014, de 12 de 
desembre, va anul.lar els tres articles esmentats per infracció del 
principi de tipicitat, però no pel principi de responsabilitat. És a dir, 
que el tribunal va considerar que  els ajuntaments podien, fent ús de 
la seva potestat reglamentària, imposar mitjançant ordenances 
municipals obligacions als titulars  d’establiments a fi i efecte d’evitar 
actes incívics, i que l’incompliment d’aquestes obligacions podia 
constituir infracció administrativa, però que en tot cas s’havien 
d’especificar quines eren aquestes obligacions. 
 
Atès que la modificació que es va aprovar en la sessió plenària de 
09/03/2015 persegueix l’adaptació d’aquests a la referida sentència, 
en el sentit d’especificar quines són les accions que els titulars 
d’establiments hotelers han de dur a terme per tal d’evitar 
determinats actes incívics en l’interior d’aquests establiments, de la 
qual cosa es desprèn que els tres referits preceptes s’ajusten a dret i 
que, per tant, procedeix desestimar l’escrit d’al.legacions del Gremi 
d’Hostaleria. 
 
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 de les ordenances municipals. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- Desestimar  les al.legacions presentades pel Gremi 
d’Hostaleria a les que s’ha fet referència a la part expositiva d’aquest 
acord, en base als arguments esgrimits en la mateixa.  
 
SEGON.- Aprovar definitivament la modificació dels articles 39.3, 
54.7 i 63.3 de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de 
Lloret de Mar, d’acord amb la redacció aprovada inicialment en la 
sessió plenària de data 09/03/2015.    
 
TERCER.- Publicar el text íntegre del text modificat dels articles 39.3, 
54.7 i 63.3 de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana de 
Lloret de Mar  en el BOP de Girona, en el Tauler d’anuncis de la 
Corporació i en el web municipal, i posteriorment, publicar en el 
DOGC un anunci en el que figuri la data de publicació en el BOP. La 
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present modificació entrarà en vigor als 15 dies hàbils després de 
l’esmentada publicació en el BOP de Girona. 
 
QUART.- Notificar aquest acord al Gremi d’Hostaleria de Lloret de 
Mar, indicant que contra aquest acord únicament cap interposar-hi en 
contra recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.   

 
11.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, PSC-
CP, ERC-AVANCEM, ICV-EUiA, PPC I EN LLORET SÍ, SE PUEDE, EN 
RELACIÓ A ASSOLIR UN MON EN PAU LLIURE D’ARMES NUCLEARS. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150803&punto=11 
 
En tractar aquest tema els components del grup municipal MILLOR 
s’absenten de la sessió per tractar-se d’una moció supramunicipal. 
 
Sense més deliberació es passa a votació la proposta, la qual és aprovada 
per unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent 
acord: 
 

El proper mes d’agost, farà 70 anys del llançament de les bombes 
atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki que va provocar la mort de 
més de 240.000 persones, nombrosos ferits i afectats i la pràctica 
destrucció de les dues ciutats. 
 
Durant els anys següents, es va produir una cursa armamentista 
nuclear durant la qual es van fer més de 2.000 proves i assajos — 
sovint amb el desconeixement de la població afectada—, que van 
causar greus problemes de salut i impactes ambientals considerables. 
 
Malgrat la fi de la Guerra Freda i dels acords de desarmament nuclear 
aconseguits, avui el món continua disposant de 15.850 armes 
nuclears, més potents i letals que les de fa 70 anys. 
 
Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de les 
persones i dels pobles. És urgent, de la mateixa manera que s’ha fet 
amb altres armes de destrucció massiva —les biològiques i les 
químiques— que el món adopti un tractat de prohibició de les armes 
nuclears.  
 
La xarxa internacional Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace), 
liderada per Hiroshima i Nagasaki, aplega més de 6.700 municipis de 
160 països d’arreu del món que treballen per assolir un món en pau 
lliure d’armes nuclears. 
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El Ple Municipal, a petició de PLATAFORMA PER LA PAU DE LLORET DE 
MAR i amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea 
d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent 
ACORD : 
 
PRIMER.— Expressar la seva solidaritat amb totes les persones i 
familiars afectats per l’impacte de les armes nuclears. 
 
SEGON.— Reclamar als estats de tot el món que es comprometin 
d’una manera clara i precisa amb el desarmament nuclear i que 
prenguin mesures concretes per avançar cap al seu assoliment.  
 
TERCER.— Donar suport a la iniciativa de la societat civil 
internacional, aplegada en campanyes com ICAN (International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons) que, amb el suport de molts 
governs, han iniciat un procés diplomàtic per alertar del profund 
impacte humanitari de les armes nuclears i reclamar l’adopció d’un 
tractat mundial de prohibició d’aquest armament. 
 
QUART.— Demanar al govern de l’Estat espanyol que se situï entre 
aquells estats que avui, al món, treballen activament per la fi de les 
armes nuclears.  

 
12.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE ICV-EUIA, 
CIU, ERC-AVANCEM I EN LLORET SÍ SE PUEDE, CONTRA LA LLEI 
4/2015, DE 30 DE MARÇ, DE PROTECCIÓ DE LA SEGURETAT 
CIUTADANA. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150803&punto=12 
 
En tractar aquest tema els components del grup municipal MILLOR 
s’absenten de la sessió per tractar-se d’una moció supramunicipal. 
 
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada 
per 14 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, PSC-CP, ERC-
AVANCEM, ICV-EUIA-E i EN LLORET SÍ SE PUEDE, i 3 vots en contra dels 
regidors del grup de C’S i  PPC. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent 
acord: 
 

Més de vint anys després de l'aprovació de la polèmica Llei de 
Seguretat ciutadana 1/92, també denominada “Llei Corcuera”, que va 
tombar en gran part del seu articulat el Tribunal Constitucional, el 
Govern del PP ha sancionat, en la seva tònica del “reformazo 
regressiu”, una nova Llei, que ve a substituir la ja criticable llei del 
92, que va costar el càrrec al llavors Ministre de l'Interior socialista. 
 
Un text redactat en paral·lel a la reforma del Codi Penal, també de 
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marcat caràcter restrictiu en drets, i que ve a compensar l'eliminació 
de la majoria de les infraccions penals tipificades com a faltes, que 
amb la nova Llei de Seguretat Ciutadana passarien a considerar-se 
infraccions administratives de caràcter molt greu, greu o lleu. 
 
La discrecionalitat que atorga a l'administració a l'hora d'establir 
sancions, l'elevada quantia de les mateixes, que en el cas de les 
infraccions molt greus podrien arribar als 600.000€ i la fixació en la 
regulació de conductes habituals en les protestes ciutadanes, 
defineixen a aquesta Llei com la “Llei de la por” o la “Llei Mordassa”. 
S'habilita, per tant, un procediment administratiu que legalitza la 
criminalització i persecució de les mobilitzacions i crea un instrument 
governamental, per impossibilitar drets democràtics bàsics com la 
llibertat d'expressió i de manifestació que recull la nostra carta 
magna com a drets fonamentals. 
 
La norma tipifica noves figures sancionables, considerant tals els 
escarnis (a diferència de l'opinió del president del Suprem, Gonzalo 
Moliner, que va declarar que "no és possible dir a priori si un escarni 
és o no legal"), les concentracions davant el Congrés i el Senat o 
l'escalada en façanes oficials (com va ocórrer amb el Palau de les 
Corts). Sanciona l'ús de caputxes en manifestacions, faculta a la 
policia a establir “zones de seguretat” en perímetres urbans, i habilita 
a les forces i cossos de seguretat a retirar de forma expeditiva 
vehicles que taponen una via pública, en cas que els concentrats 
desobeeixin l'ordre dels antiavalots de buidar la zona. No se citen 
expressament, però tot indica que apunta a impedir tractorades, 
marxes de taxistes o de camioners. 
 
Aquesta breu descripció d'algunes conductes que seran regulades per 
aquesta llei, ens indica que aquesta “Llei Mordassa”, torna a situar la 
seguretat ciutadana en l'òrbita del vell concepte d'ordre públic, molt 
allunyat de la concepció democràtica i constitucional de la seguretat. 
 
I no únicament té aquesta opinió IU, sinó que és el propi Consell 
d'Europa, institució encarregada de vetllar pel respecte als drets 
humans en el continent, qui ja va qualificar el projecte de llei de 
"altament problemàtica" la proposta de llei. Nils Muiznieks, el seu 
responsable de drets humans, dubte que "aquestes restriccions siguin 
necessàries en una societat democràtica" i creu que s'hauria de 
vetllar per la seguretat "sense interferir massa en la llibertat de 
reunió" i de manifestació. 
 
Una altra llei més, per tant, que suposa una clara reculada social, un 
anacronisme constitucional, un concepte d'ordre públic passat de 
moda i un clar atemptat contra drets i llibertats democràtics, que són 
encotillats en procediments sancionadors que pretenen impedir la 
protesta, la crítica i la demostració cívica de desacord polític. 
 
La democràcia és expressió i la seguretat ciutadana protecció de 
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llibertats públiques, no retallades de les mateixes. El delicte es 
combat de forma integral: amb educació, amb la promoció d’una vida 
digna, amb la eliminació de les diferències socials, amb bones 
polítiques de reinserció i amb unes institucions que treballin en la 
prevenció, no en el càstig. 
 
En conclusió, aquesta Llei, reiterativa a regular conductes que ja 
tipificava el codi penal, i creadora d'un nou Estat policial, controlador i 
limitador de llibertats públiques, és inadmissible en un entorn 
europeu democràtic. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 

 
Primer.- Exigir al Govern de la Nació, la retirada immediata de la Llei 
Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat 
Ciutadana. 
 
Segon.- Sol·licitem un debat consensuat entre totes les forces 
polítiques, per a l'elaboració d'un text que reguli la matèria de 
seguretat ciutadana, incloent, al debat així mateix, la Reforma de la 
Llei 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat de 
l'Estat, superada i obsoleta en molts dels seus aspectes, així com la 
Llei Orgànica general penitenciària. Tot això, amb l'objectiu, de 
reformar amb caràcter integral, tots aquells aspectes relacionats amb 
la seguretat, que haurà de conformar un ampli debat social, enfocat 
no únicament des dels tradicionals aspectes reactius sinó i 
fonamentalment, preventius, enfocant l'anàlisi del delicte i la seva 
contenció, com un problema social que abasta variables 
socioeconòmiques i que requereix un ampli treball de caràcter 
transversal. 
 
Tercer.- Exigim la dimissió del Ministre de l'Interior, impulsor de la 
present Llei, els postulats de la qual són clarament preconstitucionals, 
i són inconcebibles en una democràcia, així com, per la seva reiterada 
disposició de conculcar els drets humans, a tenor de la disposició de 
legalització de les “devolucions en calent” a la frontera de Ceuta i 
Melilla, contararis a la normativa internacional i que tracten de 
manera immoral i inhumana a nombrosos éssers humans a les 
nostres fronteres, que solament desitgen una vida millor. 
 
Quart.- Donar trasllat de l'acord al Govern de la Nació i a tots els 
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés de 
Diputats. 

 
13.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE ICV-EUIA I 
EN LLORET SI SE PUEDE, DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL 
“D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ” 
ENTRE LA UNIÓ EUROPEA i ELS ESTATS UNITS. 
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El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150803&punto=13 
 
En tractar aquest tema els components del grup municipal MILLOR 
s’absenten de la sessió per tractar-se d’una moció supramunicipal. 
 
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada 
per 5 vots favorables dels regidors dels grups de ERC-AVANCEM, ICV-EUIA-
E i EN LLORET SÍ SE PUEDE, 9 abstencions dels regidors dels grups de CIU i 
PSC-CP, i 3 vots en contra dels regidors del grup de C’S i  PPC. Per tant, el 
Ple Municipal adopta el següent acord: 
 

Atès que l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, 
l'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió, TTIP, va molt més allà del 
comerç ja que l'acord tindrà un impacte ampli i irreversible en molts 
aspectes de la nostra vida quotidiana. Especialment en la salut, 
l'alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, 
els drets laborals i les polítiques de privadesa. Fins i tot podria 
canviar profundament la manera en què usem les institucions 
democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, 
assaltant, per tant, els drets de la ciutadania. 
 
Atès la falta de transparència que està caracteritzat les negociacions 
del TTIP, és una vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que 
s'està negociant en el seu nom. El mandat de negociació que el 
Consell de la UE va donar a la Comissió encara està classificat com un 
document secret.  
 
Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una 
àmplia varietat de sectors, es veuria encara més afectades per 
l'establiment d'un Consell de Cooperació Regulatòria (CCR) entre els 
EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest organisme és 
simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries 
afectades pel TTIP, com la matèria ambiental o de consum, drets 
laborals o preocupacions agrícoles, etc) un organisme bilateral dels 
governs dels EUA i la UE i de representants d'empreses, tindran 
l'oportunitat d’"analitzar" prèviament possibles impactes d'aquesta 
legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies 
empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els 
esforços legislatius, fins i tot abans que s'engeguin. 
 
Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes 
fonamentals del treball de l'Organització Internacional del Treball 
(OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de 
negociació col·lectiva. L'agenda de negociació del TTIP mostra que no 
hi ha cap ambició d'avançar en major protecció dels drets laborals.  
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Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a 
partir de l'aplicació de conceptes com el "reconeixement mutu" dels 
estàndards i altres estratègies, poden tenir indirectament el mateix 
efecte, encara que sense canviar formalment cap reglament de la UE. 
Sobre la base del "reconeixement mutu", les empreses transnacionals 
podrien utilitzar les seves empreses subsidiàries en l'altre continent 
per aprofitar els avantatges de les diferències en la regulació. A la 
pràctica, s'anul·laria de manera efectiva el dret de regular i es 
fomentaria un dúmping desregulador sense precedents. 
 
Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes 
europees establertes per als serveis d'interès públic. Creiem que és 
un atac inacceptable a les clàusules socials i ambientals en la 
contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics 
que són essencials i la defensa de béns públics, que tindrà un impacte 
molt negatiu a les polítiques desenvolupades a l’àmbit local. 
 
Atès que les negociacions comercials recentment concloses del 
Tractat de Lliure Comerç Canadà-UE (ZETA) ja van en aquesta línea, 
el TTIP promouria la carrera mundial d'acords comercials bilaterals de 
profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora des de 
l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. De la mateixa 
manera, EUA evita el multilateralisme allà on hagi estat desafiat i ara 
vol formar un club exclusiu amb la UE.  
 
Atès que la firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per 
la porta del darrera que afectaria directament a matèries tant 
sensible, com la salut, el medi ambient o els serveis públics, entre 
ells els serveis que presta el món local, amb una clara voluntat de 
privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions 
públiques.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el 
següent ACORD: 
 
Primer.- Declarar a aquest Municipi de com a Municipi insubmís i 
oposat al TTIP, defensant els serveis públics bàsics per a la solidaritat 
i redistribució social. 
 
Segón.- Sol·licitar del Ministeri d'Administracions Públiques del 
Govern de la Nació el seu suport a totes les iniciatives dirigides a 
mantenir el caràcter públic dels anomenats serveis socialment útils. 
 
Tercer.- Sol·licitar del Ministeri d'Economia la suspensió de les 
negociacions del TTIP i altres acords comercials similars, amb la 
finalitat d'aconseguir: 
 
● que mecanismes com el ISDS no siguin inclosos en aquest ni cap 
altre tractat. 
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● defensar l'actual política reguladora de la UE i dels seus Estats de 
manera que no es perdin competències en matèries de legislació 
social, protecció al consumidor i medi ambient. 
● que el tractat no es limiti a objectius merament econòmics, i que se 
li doni la mateixa importància i siguin tractats d'igual forma en 
l'acord, els objectius socials i els ambientals. 
● que s'acabi l'actual falta de transparència de les negociacions, es 
faci pública tota la informació i s'obri un debat públic en la UE i els 
seus respectius parlaments nacionals. 
● que els serveis públics i la propietat intel·lectual siguin exclosos de 
l'acord. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la 
Comissió Europea, així  com als grups parlamentaris del Parlament 
europeu, del Congrés i el Senat de l’Estat espanyol.  

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

* PRECS. 
* PREGUNTES. 

 
Pregunta presentada pel Sr. Enric Martínez, en representació del grup 
municipal de PPC: 
 

“Vist que aquest ajuntament va treure a concurs la licitació 
mitjançant procediment obert, tramitació urgent, per a l’adjudicació 
del contracte administratiu de servei consistent en salvament i 
socorrisme a les platges de Lloret de Mar, que ha estat adjudicat a 
l’empresa PRO ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS SL., expedient 3/15 PO 
en data 18/05/2015, i vist que aquesta empresa era la concessionària 
de l’antiga licitació, sent la mateixa denunciada per l’Ajuntament per 
un reiterat incompliment del contracte. 
 
Ens agradaria saber com s’ha permès, i no només això, s’ha adjudicat 
a la mateixa empresa el servei anteriorment comentat, i en quina 
situació es troba actualment l’expedient obert a l’empresa PRO 
ACTIVA SERVEIS AQUÀTICS SL. De la mateixa manera, sol.licitem 
informe del tècnic corresponent que certifiqui el compliment estricte 
del servei contractat, atès que ens consta que reiteradament no es 
compleix el mateix amb manca de personal de salvament i 
socorrisme que es té contractat per l’Ajuntament, incomplint de nou 
el servei pel que ha estat contractada l’esmentada empresa.” 

 
Pregunta presentada pel Sr. Antonio Lorente, en representació del grup 
municipal de PSC-CP: 
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“En relació a la RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE 
GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC, EN LA MODALITAT DE CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA, PER A L’EXPLOTACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL 
COBERTA DE LLORET DE MAR, que es va formalitzar en data 
28/10/2014 entre l’Ajuntament i la UTE PISCINA LLORET, que en la 
Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 11 de maig 
de 2015, amb el número 17/2015, en el punt 17.32: va acordar: 
 

PRIMER. Resoldre el contracte administratiu de gestió de servei 
públic, en la modalitat de concessió administrativa, per a l’explotació 
de la Piscina Municipal coberta de Lloret de Mar, que es va formalitzar 
en data 28/10/2014 entre l’Ajuntament i la UTE Piscina Lloret, per 
concórrer la causa de resolució prevista a l’article 223 g) del RDL 
3/2011 (“impossibilitat d’executar la prestació en els termes 
inicialment pactats”). 
SEGON. D’acord amb allò previst a l’article 225.6 del RDL 3/2011, 
ordenar a la UTE Piscina Lloret a que segueixi prestant el servei en 
les mateixes condicions que l’ha vingut prestant fins ara, és a dir, en 
les condicions estipulades en el contracte i en els corresponents plecs 
de condicions, fins que, o bé l’Ajuntament liciti, adjudiqui i formalitzi 
un nou contracte, o bé fins que s’assumeixi la gestió municipal del 
servei en qualsevol de les seves possibles modalitats. 

 
EXPOSICIÓ DE LA PREGUNTA: 
 
Donat que la piscina municipal és una instal.lació pública per a ús i 
esbarjo de la ciutadania, per la seva importància que té en la nostra 
vila aquesta infraestructura, així com a transcendència de repercussió 
en la problemàtica de viabilitat econòmica, el Partit Socialista de 
Catalunya formula la següent pregunta: 
 
Realitzarà l’equip de govern quelcom procés participatiu amb tots els 
altres grups polítics i la ciutadania per a prendre la decisió del futur 
de la nostra piscina municipal, o ho decidirà única i exclusivament la 
Junta de Govern Local?.” 
 

Pregunta presentada pel Sr. Jordi Hernandez, en representació del grup 
municipal de C’s: 
 

“Exposició de motius: 
 
Atès que ja ens trobem al mes d’agost, i que tal i com se’ns va 
comunicar, previsiblement, les obres per a la prolongació de 
l’autopista C-32 començaran el proper mes de setembre. 
 
Atès que el passat 20 d’abril de 2015, l’anterior Plenari de 
l’Ajuntament de Lloret va aprovar una moció on es recollien els 
següents acords: 
 

“Segon.- Instar de la Generalitat de Catalunya l’aplicació d’ una 
moratòria en l’ inici de les obres de prolongació del ramal de la C-32, 
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Blanes-Lloret de Mar, fins que existeixi un pronunciament de la 
població de Lloret de Mar mitjançant el corresponent procés 
participatiu; en aquest cas una consulta popular no referendària. 
 
Tercer.-  Dur a terme els tràmits procedents, segons allò que disposa 
la Llei 10/2014, de processos participatius per a promoure una 
consulta popular no referendària d’iniciativa institucional d’àmbit 
local, quines preguntes han de comprendre, com a mínim, la resposta 
afirmativa i la negativa a la proposta de traçat. 
 
Quart.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat la redacció 
d’un estudi i debat amb el territori d’alternatives que tingui en 
compte el transport públic així com les diferents alternatives per 
millorar la mobilitat entre Blanes i Lloret.” 

 
L’agrupació municipal de Ciutadans presenta les següents preguntes 
escrites: 
 
1) Ha demanat l’equip de govern actual a la Generalitat de 

Catalunya, una moratòria en l’inici de les obres de prolongació de 
l’autopista C-32? 

2) S’ha instat al Departament de Territori i Sostenibilitat, la redacció 
d’un estudi i debat que tingui en compte les diferents alternatives 
per millorar la mobilitat entre Blanes i Lloret? 

3) Té intenció el Sr. Alcalde, de fer ús de les potestats que li 
confereix l’article 4.3.d) de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de 
consultes populars no referendàries i d’altres formes de 
participació ciutadana, per a promoure la consulta per iniciativa 
pròpia mitjançant Decret?.” 

 
Prec presentat pel Sr. Miguel Gracia, en representació del grup municipal de 
ICV-EUIA: 
 

“L'estació d'autobusos de Lloret de Mar està envoltada per edificis. 
Diversos veïns d'aquests edificis s'han adreçat a nosaltres per fer-nos 
saber les molèsties que provoquen els motors dels autobusos que 
estan estacionats allà. En aquesta època de l'any els autobusos que 
fan parada no apaguen els motors perquè l'aire condicionat continuï 
funcionant, provocant un soroll excessiu per als veïns de la zona. 
Aquesta conducta es dóna des de primera hora del matí fins al 
tancament de l'estació. 
 
PREGUEM QUE: 
 
Es posi en coneixement de l'UTE gestora de l'estació d'autobusos i les 
empreses utilitàries d'aquesta, perquè, durant el temps d'espera dels 
autobusos, procedeixin a l'aturada dels seus motors.” 

 
Prec presentat pel Sr. Xavier Rodriguez, en representació del grup municipal 
de ICV-EUIA: 
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“Al pati del CEIP Pere Torrent hi ha un cable que està al descobert 
des de fa diversos dies. Actualment en aquestes instal.lacions es 
realitza un casal d'estiu municipal, per la qual cosa existeix un perill 
per als nens i les nenes que van a l'esmentat casal.  
 
PREGUEM QUE: 
 
Es procedeixi a la cobertura immediata de l'esmentat cable per evitar 
perills.” 

 
Pregunta presentada pel Sr. Xavier Rodriguez, en representació del grup 
municipal de ICV-EUIA: 
 

“En el transcurs del ple de Blanes de dijous passat 30 de juliol, 
l'alcalde de l'esmentada localitat va dir que l'inici de les obres de 
prolongació de l'autopista C-32 fins a Lloret de Mar no començarien 
fins a desembre d'aquest any o gener de l'any vinent. També va 
comentar que la Conselleria de Territori de la Generalitat remetria el 
nou estudi d'impacte ambiental que està elaborant.  
 
Té constància el Sr. alcalde de la moratòria en l'inici de les obres de 
la prolongació de l'autopista C-32 fins a Lloret de Mar? 
 
Té constància el Sr. alcalde de la redacció d'un nou estudi d'impacte 
ambiental d'aquest projecte? 
 
Ha mantingut, recentment, el Sr. Alcalde, una reunió amb l'alcalde de 
Blanes i un representant de l'empresa Abertis? En cas afirmatiu 
voldríem saber el contingut de l'esmentada reunió. 
 
Ha iniciat el Sr. alcalde els tràmits previstos per la llei per a la 
realització de la consulta ciutadana sobre aquest projecte?.” 

 
Prec presentat pel Sr. Marc Fuertes, en representació del grup municipal de 
MILLOR: 
 

“EXPOSA: 
 
Que va se ren l’època Crespo que es va establir –al nostre criteri- per 
a únic lluïment personal de l’alcalde, el punt a l’inici de tots els 
plenaris anomenat “Despatx d’Alcaldia” on s’exposa l’agenda de 
l’alcalde des del plenari anterior fins al plenari en qüestió. Donat que 
creiem que està lluny de tot interès de la ciutadania, i valorant que hi 
ha altres temes més importants, la nostra formació proposa el 
següent. 
 
SOL.LICITA: 
 
Eliminar de l’ordre del dia el punt de donar compte del “Despatx 
d’Alcaldia”. Que aquest punt sigui substituït en cada plenari, per 
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donar compte de les tasques, promocions, subvencions o projectes 
vinculats directament i exclusivament amb el turisme o la promoció 
de Lloret i que s’han dut a terme en el darrer mes per part de l’equip 
de govern, donat que és un dels temes més importants de la nostra 
vila del que després es vincula la feina i el benestar de tots els 
lloretencs.” 

 
Pregunta i prec presentats pel Sr. Marc Fuertes, en representació del grup 
municipal de MILLOR: 
 

“EXPOSA: 
 
Que cada nit a la zona d’oci de Lloret, s’està produint la massificació 
de persones oferint serveis diversos de prostitució, ja sigui a nivell de 
propagandes de diferents establiments o clubs de les rodalies, com de 
l’oferiment de serveis de prostitució in situ i en la mateixa via pública. 
S’han arribat a comptar més d’una seixantena de persones, que de 
forma descarada ofereixen aquests serveis fins i tot a menors o a 
components d’una família que van avançats o endarrerits en el seu 
passeig pels nostres carrers, produint una perjudicial mala imatge i 
degradació turística de la nostra vila. Un fet que s’agreuja amb 
l’intent de robatori dels clients que accedeixen a aquests serveis amb 
un estat de borratxera considerable, sense comptar amb els 
nombrosos carteristes que en els concerts d’aquest estiu han fet i 
segueixen fent el seu productiu agost. Per tot això, 
 
PREGUNTEM: Quines són les actuacions (al nostre entendre de caire 
urgent) que estan duent a terme per eliminar aquestes activitats 
anteriorment descrites?. Tenen des del departament de policia 
identificades a totes aquestes persones?. 
 
PREGUEM: Que es destinin de forma immediata molts més recursos 
econòmics per a més presencia policial, i es comenci a treballar per a 
la creació de més places de policia i per la figura dels vigilants o 
auxiliars de l’entorn de contractació temporal per a reforç a l’estiu, 
per crear més presència evitant que realitzin la seva activitat i que 
segueixin rebent un rendiment econòmic a la via pública en greu 
perjudici de Lloret de Mar i la seva imatge.” 

 
Pregunta presentada pel Sr. Marc Fuertes, en representació del grup 
municipal de MILLOR: 
 

“EXPOSA: 
 
Que coneixedors de les elevades pèrdues de la piscina municipal 
corresponent a l’any 2014 (uns 559.939 €); de la renúncia de la 
gestió per part de l’empresa concessionària a seguir prestant el 
servei, i de les greus irregularitats en les obres per a la seva 
construcció –sense cap tipus d’autorització municipal- que 
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ascendeixen a més de 1’6M €, ens agradaria que ens poguessin 
informar i respondre el següent: 
 
PRIMER.- En quina situació es troba la gestió de la piscina municipal i 
a qui correspon o correspondrà fer-se càrrec de les pèrdues relatives 
al 2015?. Quines mesures estan prenent al respecte, donat que cada 
dia que passa suposa una elevada pèrdua de diners? 
 
SEGON.- Existeix algun conveni signat entre l’anterior (o aquest 
equip de govern) i l’empresa adjudicatària per a continuar realitzant 
la gestió de la piscina, tot i haver presentat la seva renúncia?. Quines 
són les condicions d’aquest conveni o qualsevol altre acord entre les 
parts?. Si existeixen, ens podrien fer entrega d’una còpia del mateix o 
penjar-lo públicament a la web? 
 
TERCER.- En quina situació es troba la reclamació del deute per part 
de l’empresa constructora de la piscina que aquest Ajuntament, 
mitjançant el seu òrgan competent –és a dir- el Ple de l’Ajuntament, 
no va autoritzar mai però tot i així es van fer les obres addicionals? 
 
QUART.- En quina situació es troba la reclamació dels 974.155 euros 
per incompliments, sancions per demora i consums atribuïbles a 
l’empresa que aquest plenari va decidir reclamar després de més d’un 
any i mig?. S’ha pogut retenir la garantia dipositada per l’empresa 
per cobrar part d’aquests incompliments?. I en el cas que s’hagués 
retornat aquesta garantia, qui va autoritzar retornar-la sense haver 
comprovat si l’obra s’ajustava al contracte i a l’oferta del licitador?.” 
 

Les respostes relatives als precs i preguntes d’aquest punt de l’ordre del dia 
es troben enregistrades a la Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20150803&precs 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


