
 
 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 

 
 
4.- PRESA DE POSSESSIÓ REGIDORA MUNICIPAL. 
 
 

En la passada sessió Plenària de data 03/08/2015 es va prendre l’acord 
d’acceptar la renuncia del regidor del grup municipal de Moviment 
Independent de Lloret de Mar (MILLOR), Sr. Josep Teixidor Charlón, a la 
vegada que es va declarar l’existència d’una vacant de regidor en el 
Consistori de Lloret de Mar, per la qual cosa es va sol.licitar a la Junta 
Electoral Central que procedís a la designació del candidat a ocupar la 
vacant produïda, designant a tal efecte a la Sra. CARMEN PASCUAL 
ESCOT, per ser la persona proposada per part del grup municipal 
Moviment Independent de Lloret de Mar (MILLOR). 
 
El dia 25/08/2015 s’ha comunicat en la Secretaria General d’aquest 
Ajuntament l’expedició de la credencial per part de la Junta Electoral 
Central, que acredita a la Sra. CARMEN PASCUAL ESCOT com a regidora 
de l’Ajuntament de Lloret de Mar en substitució del Sr. Josep Teixidor 
Charlón. 
 
S’han acomplert els tràmits previstos a l’article 7 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals 
(R.D. 2568/86), en relació a la presentació de credencials, i  la  Sra. 
Pascual ha efectuat les seves declaracions sobre béns patrimonials i 
interessos que formen part ja dels respectius Registres d’Interessos, i 
també la declaració d’inexistència de causes d’incompatibilitat, d’acord 
amb el que es disposa a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
En compliment del que determina l’art. 108 paràgraf 8 de la LOREG, la 
pressa de possessió del càrrec de regidor es fa mitjançant el jurament o 
promesa, d’acord amb la fórmula establerta pel Reial Decret 707/1979; 
per tant, la Sra. CARMEN PASCUAL ESCOT ha de prendre possessió del 
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Lloret de Mar, previ jurament o 
promesa d’acord amb la següent formula legal: 
 



 
 

“Juro o prometo, per la meva consciència i honor, complir 
fidelment les obligacions del càrrec de Regidora de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com les que 
comporta l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.“ 

 
 

DILIGENCIA.-  
Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per sotmetre-
la a la consideració del Ple, en sessió de data 
21/09/2015. 
 
Lloret de Mar, 17 de setembre de 2015 
 
El secretari general 

 



 
 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE LLORET DE MAR 
EN L’ARTICLE 272 – PLÀNOLS F3B, F4D, G4C DEL PPU9 – COSTA 
MARCONA. 
 
 

F E T S 
 
Fent ús del dret a formular propostes de modificació dels plans 
d’ordenació urbanística municipal s’ha presentat proposta de modificació 
puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de 
Mar en l’article 272 – plànols F3b, F4d, G4c del PPU9 – Costa Marcona 
per part de la Mercantil Costa Marcona SL, Jaume Colls Pujol, Rosa Ros 
Llopart i Jorge Esteve Ribas. 
 
F O N A M E N T S     D E     D R E T 
 
I.- S’apliquen a aquest expedient els arts. 96 a 98 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme que incorpora les modificacions de la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, així com els arts. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
II.- L’art. 101 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei d’Urbanisme que incorpora les modificacions de la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer, estableix que la iniciativa privada no té 
dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels plans 
d’ordenació urbanística municipal (POUM) que presenti, però sí que 
l’Ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a 
formular-les. 
 
III.- En tractar-se d’una modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), d’acord amb l’art. 52 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
i de règim local de Catalunya, l’òrgan competent per a acordar 
l’aprovació inicial del projecte és el Ple de l’Ajuntament, essent el 
quòrum per a l’adopció de l’acord el de majoria absoluta. 
 



 
 

El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i Seguretat 
Ciutadana, adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Assumir la proposta formulada i consegüentment aprovar 
inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Lloret de Mar en l’article 272 – plànols F3b, F4d, 
G4c del PPU9 – Costa Marcona, d’iniciativa municipal i redactada pels 
Serveis Tècnics Municipals. 
  
Segon.- La participació ciutadana es concreta en el tràmit d’informació 
pública pel termini d’un mes amb la publicació dels corresponents 
Edictes al Butlletí Oficial de la província, diari d’àmbit gironí, Tauler 
d'Anuncis i Web Municipal. 
 
Tercer.- Donar trasllat de l’acord als propietaris inclosos dins l’actual 
àmbit delimitat en el vigent POUM. 
 
 

DILIGENCIA.-  
Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per sotmetre-
la a la consideració del Ple, en sessió de data 
21/09/2015. 
 
Lloret de Mar, 17 de setembre de 2015 
 
El secretari general 

 



 
 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
6.-  APROVACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE LLORET DE MAR 
EN RELACIÓ A LA ZONA HOTELERA. 
 
 

F E T S 
 
1.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 15 
de juliol de 2015 acordà: 
 

“1. Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla 
d’ordenació urbanística municipal en relació a la zona hotelera, 
promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Lloret de Mar, i 
supeditar-ne la publicació en el DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que 
ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament 
diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 
1.1. Respecte a l’increment d’aprofitament urbanístic derivat dels 

paràmetres de la Modificació, s’haurà de reflectir a la 
normativa la necessitat d’efectuar les cessions que comporta 
el compliment de l’article 100 del TRLUC (les quals, si es 
donen els supòsits previstos a l’apartat 4 c) de l’art. 100 es 
podran substituir pel seu equivalent econòmic), així com la 
cessió corresponent al 15% de l’increment de l’aprofitament 
urbanístic, d’acord amb l’article 43.1. c) del TRLU. Així 
mateix, s’haurà de completar la documentació amb les 
especificacions que assenyala l’article 99.1, apartat a, b i c). 

1.2. A l’article 172bis “Rehabilitació integral, reforma i ampliació 
de l’edificació mantenint l’ús hoteler”, caldrà concretar que, 
en referència a l’ocupació d’edificació auxiliar en PB, la 
voluntat és no infringir les distàncies de separacions a límits. 

1.3. En les modificacions que afecten l’Hotel Oasis Park i l’Hotel 
Garbí Mar, tractant-se d’àmbits que provenen de 
planejament anterior i en els quals hi havia un sostre fixat, 
s’haurà de demostrar documentalment aquest sostre, així 
com el sostre materialitzat. En el cas de l’Antic Hostal Loreto 
s’haurà de demostrar que el sostre que es fixa no augmenta 
respecte al sostre previst en el Pla general. 

1.4. Pel que fa a la incorporació de tres noves fitxes del catàleg 
de masies i cases rurals, caldrà que s’exposin els motius de 



 
 

la inclusió i, respecte a la fitxa número 24 Can Sieny, s’haurà 
de demostrar la data de construcció i la seva condició inicial 
d’habitatge. 

1.5. S’haurà d’incorporar l’informe de la Dirección General de 
Aviación Civil del Ministerio de Fomento i les seves 
prescripcions, si escau 

1.6. Caldrà esmenar les errades següents: 
- A l’article 176 es canvia la denominació PGOU per POUM en 
referència a finques que ja estaven destinades a ús hoteler. 
Es considera que es tracta d’una errada i que s’ha de 
mantenir en PGOU 
- A la modificació per adaptació a la legislació vigent 
s’exposa que l’article 179.1 s’elimina, però en realitat es 
modifica en termes que, aparentment no estan relacionats 
amb l’adaptació a la legislació vigent. 

 
2. Comunicar-ho a l’Ajuntament” 
 

2.- S’ha elaborat Text refós incorpora les prescripcions anteriors de la 
següent manera: 
 
Prescripció 1.1: Es modifica la redacció dels articles 140.6, 148.6, 
154.2.f, 160.6 i 172bis incorporant-hi les següents determinacions: 
Donat que es tracta d’un increment de sostre resultat d’una modificació 
del POUM que requereix un increment de les reserves per a sistemes 
urbanístics que no es poden emplaçar en el mateix àmbit, per raons 
d'impossibilitat material, es poden substituir per l'equivalent del seu 
valor econòmic, que l'ajuntament competent ha de destinar a nodrir un 
fons constituït per adquirir espais lliures o equipaments de nova creació 
en el municipi. També serà obligatòria la cessió del 15% de l’increment 
de l’aprofitament urbanístic, que per la impossibilitat de ser 
individualitzat en una parcel·la urbanística la cessió serà substituïda per 
l’equivalent del seu valor econòmic. En tots els casos, l’equivalent s’ha 
de destinar a conservar, administrar o ampliar el patrimoni públic de sòl, 
podent lliurar aquests béns immobles com a contraprestació per assolir 
les finalitats a les que s’ha de destinar aquest patrimoni municipal del 
sòl (art. 160.5bis TRLU). La realització dels pagaments serà 
imprescindible per a l’efectivitat de la llicència d’ampliació. 
 
S’incorpora el següent contingut: 
 
a) La identitat de tots els titulars de les finques afectades, públiques o 
privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de 
modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys. 



 
 

Aquesta especificació es duu a terme mitjançant la incorporació a 
l’ANNEX B de les corresponents certificacions lliurades pels Registradors 
de la Propietat núm. 1 i núm. 2 de Lloret de Mar. 
 
b) La incorporació d’un document V “Agenda” en el que es determina 
que la previsió de l’execució immediata del planejament es concreta en 
un termini de 5 anys transcorregut el qual quedarà sense efecte la 
possibilitat d’ampliació. 
 
c) La incorporació d’un document VI “Avaluació econòmica i financera” 
en el que es realitza l’avaluació econòmica de la rendibilitat de 
l’operació, en la qual es justifica, en termes comparatius, el rendiment 
econòmic derivat de l’ordenació vigent i el que resulta de la nova 
ordenació. 
 
Prescripció 1.2: Es modifica la redacció de l’article 172bis incorporant-hi 
les següents determinacions: 
 
2. Amb independència del percentatge d’ocupació general, en els espais 
lliures d’edificació i -segons ordenació- mantenint les distàncies de 
separació a límits es podran construir cossos auxiliars per a serveis 
destinats a clients amb una superfície màxima de 200 m2, dels quals el 
25% com a màxim es podrà destinar a ús complementari de restauració. 
L’alçada màxima serà de 4,35 metres. Les construccions seran de 
construcció lleugera, i les seves façanes seran transparents i retràctils. 
En cas d’adossar-se a l’edificació principal, les cobertes podran ser de 
construcció convencional. 
 
Prescripció 1.3: S'incorpora l’ANNEX A “Informe Serveis tècnics 
municipals justificació prescripció 1.3 de l'acord de CTU de Girona de 
15/07/2015”, amb un recull de documentació relacionada amb els 
establiments afectats. Les dades que es dedueixen d’aquests documents 
es transcriuen en els corresponents quadres resum comparatius de 
l'edificabilitat de cadascun dels hotels segons diferents plantejaments 
que els han estat d'aplicació així com els sostres materialitzats segons 
documentació acreditativa i que consta en l'arxiu municipal. 
 
S'incorpora el següent contingut a l'apartat 3.3 de la memòria relatiu a 
les Modificacions concretes de les normes urbanístiques que afecten als 
establiments hotelers: 
 
Ordenació de l’hotel Oasis Park 
 
Segons l'Annex 2 Informe Serveis tècnics municipals justificació 



 
 

prescripció 1.3 de l'acord de CTU de Girona de 15/07/2015 i consultant 
l’Estudi de Detall aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 14 de març de 
2002, es constata que l’edificabilitat prevista en aquell document ja ha 
estat totalment materialitzada. 
 
S'incorpora el següent contingut a l'article 179.2 
- Hotel Garbí Mar: L’edificabilitat actual es pot ampliar en 11.205,74 
m2st. L’ordenació de l’edificació es concretarà en un Pla de millora 
urbana. 
 
-Antic Hostal Loreto ampliable fins a 6.035,85 m2st, amb un nombre de 
plantes màxim de PB+4 i una ocupació del 50%.  
 
Prescripció 1.4: Se suprimeixen les fitxes M23, M24 i M25 del catàleg de 
masies i cases rurals, ja que no es disposen de dades justificatives 
suficients.  
 
Prescripció 1.5: En compliment de l’informe de la Direcció General 
d’Aviació Civil resulta la incorporació entre els plànols normatius de dos 
nous plànols amb la definició de les servituds aeronàutiques. 
 
De l’informe es dedueix la necessitat de que les Normes urbanístiques 
especifiquin les afectacions de les servituds aeronàutiques sobre les 
finques. Donat que aquestes servituds no solament recauen sobre la 
zona hotelera sinó que ho fan sobre el conjunt de qualificacions del 
municipi, es considera més adequat que la nova regulació sigui general. 
En coherència, s'incorpora una Disposició addicional Novena amb el 
següent contingut. 
 
El fet de trobar-se part de l'àmbit del municipi inclòs en les zones i 
espais afectats pel Real Decret 378/1988 de Servituds Aeronàutiques del 
Aeroport de Girona, l'execució de qualsevol construcció, instal·lació o 
plantació, requerirà d'un acord favorable previ de la Agència Estatal de 
Seguretat Aèria (AESA) o organisme que el pugui substituir, 
circumstància que s'haurà de recollir en els documents de planejament. 
 
En aquelles zones del municipi que no es trobin situades sota les 
Servituds Aeronàutiques del Real Decret 378/1988, l'execució de 
qualsevol construcció o estructura que tingui una altura superior als 100 
metres sobre el terreny o sobre el nivell del mar dintre d'aigües 
jurisdiccionals, requerirà pronunciament previ de l'Agència Estatal de 
Seguretat Aèria (AESA). 
 
Prescripció 1.6: Es modifica l'article 176 de la següent manera:  



 
 

 
Comprèn les finques ja destinades a ús hoteler pel Pla General, en què 
l’edificació hotelera amb l’objectiu de ser ampliada resta sotmesa a la 
tramitació i aprovació d’un Pla de Millora Urbana d’acord amb els 
següents paràmetres: 
 
- Ocupació màxima: 50% per als situats dins l’àmbit comprès per la 
Riera, la carretera de Tossa, l'Avinguda Pau Casals i el Passeig Marítim; i 
45% per a la resta d'hotels compresos en aquesta subzona. 
 
- Sostre edificable màxim: 4.758 m2st, sempre que els esmentats 
paràmetres no s'haguessin esgotat abans de l'aprovació inicial de la 
Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de la qual deriva 
aquesta previsió. 
 
- Nombre màxim de plantes: 5 plantes. 
 
- Es modifica del document de la Memòria, l'apartat 3.3 “Modificació de 
les Normes urbanístiques per adaptació a la legislació vigent” 
substituint/afegint un paràgraf que quedaria de la següent manera: 
 
L’aplicació i obligat compliment d’aquestes tres lleis, posteriors a la 
redacció del POUM, en els processos d’ampliació dels hotels de Lloret de 
Mar comporta la incorporació de l'article 172bis que en els apartats 5 i 6 
precisa una nova regulació adaptada. 
 
F O N A M E N T S     D E     D R E T 
 
I.-  S’apliquen a aquest expedient els arts. 96 a 100 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; arts. 117 i 118 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’Urbanisme. 
 
II.- S’apliquen els arts. 52 i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya, essent el quòrum legal necessari per a la seva 
aprovació el de majoria absoluta.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i Seguretat 
Ciutadana, adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el text refós de la Modificació Puntual del Pla 



 
 

d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en relació a 
la zona hotelera, d’iniciativa municipal i redactada per Reverendo-
Ginesta Arquitectes Associats, SLP, que dóna compliment a l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 15 de juliol de 2015 i 
incorpora els condicionants de l’informe de la Direcció General d’Aviació 
Civil del Ministeri de Foment. 
 
Segon.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 
01/06/2015 relatiu a les cessions legalment previstes al text refós de la 
Llei d’urbanisme en concepte d’espais lliures i equipaments i increment 
d’aprofitament, que per la impossibilitat de ser individualitzat en una 
parcel·la urbanística, la cessió serà substituïda per l’equivalent del seu 
valor econòmic. 
 
Tercer.- Trametre 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. 
 
 

DILIGENCIA.-  
Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per sotmetre-
la a la consideració del Ple, en sessió de data 
21/09/2015. 
 
Lloret de Mar, 17 de setembre de 2015 
 
El secretari general 

 



 
 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL 
CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE LLORET DE MAR. 
 
 

El Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió ordinària celebrada el 
dia 5 de desembre de 1996, va aprovar definitivament el REGLAMENT 
DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE LLORET DE MAR. 
 
La Secció d’Educació, donat el temps transcorregut des de la seva data 
d’aprovació, considera necessària la modificació a fons del Reglament 
vigent, per tal d’adaptar-lo a la normativa vigent. 
 
La present normativa inclou el Reglament de Règim Intern. 
 
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 
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent 
ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació del REGLAMENT  DEL CONSELL 
MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE LLORET DE MAR, en la forma que consta a 
l’expedient. 
 
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 una 
vegada hagi transcorregut el termini que preveu l’art. 65.2 i 70.2 de la 
Llei 7/1985. 

 
 

DILIGENCIA.-  
Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per sotmetre-
la a la consideració del Ple, en sessió de data 
21/09/2015. 
 
Lloret de Mar, 17 de setembre de 2015 
 
El secretari general 

 



 
 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
8.- MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA i PER LLORET SÍ SE PUEDE, PER 
DECLARAR LLORET DE MAR CIUTAT ACOLLIDORA DE PERSONES 
REFUGIADES DE LA GUERRA DE SÍRIA. 
 

Donat que: 
 
Des del març del 2011, el conflicte armat a Síria ha provocat milers de 
persones mortes, detingudes, segrestades o desaparegudes i persones 
objecte de tortura o altres maltractaments o que malviuen en ciutats 
sota setge. Tant el govern sirià com els grups armats de l'oposició són 
responsables dels abusos comesos. 
 
Atès que després de quatre anys i mig de violència armada, el conflicte 
a Síria no té una solució a la vista i els intents per obrir la via a una 
solució política han fracassat. 
 
L'ONU, a través de l’ACNUR, ha confirmat que el nombre de persones 
refugiades de Síria a països veïns com Turquia, Jordània, Líban, Irak o 
Egipte ha superat els quatre milions, el que suposa una greu crisi 
humanitària que s'agreuja cada vegada més i que està provocant el 
major èxode de persones des de la Segona Guerra Mundial. A més, es 
calcula que 7,6 milions de persones estan desplaçades dins de Síria, 
gran part d'elles en circumstàncies difícils o en llocs que són de difícil 
accés per a les organitzacions d'ajuda humanitària. 
 
Atès que les mesures polítiques de control de fronteres s’ha anat 
consolidant i ha convertit Europa i l’Estat espanyol en una mena de 
fortalesa en la qual cada vegada és més difícil penetrar i, per tant, 
accedir al procediment d’asil. El govern espanyol prioritza la que 
denominen «lluita contra la migració irregular» davant del compliment 
dels compromisos que, com a estat, ha signat en matèria de drets 
humans, una pràctica que vulnera el dret a l’asil i a la protecció 
internacional recollit, entre altres documents, a la Convenció de Ginebra 
sobre l’estatut de les persones refugiades. 
 
Segons la Convenció de Ginebra, les persones que fugen de països en 
guerra i conflictes cal facilitar-los l’estatus de refugiat i donar-los 
protecció jurídica. Espanya i tots els països europeus son signataris de la 
Convenció de Ginebra. 
 



 
 

Atès que Espanya és el país d’Europa més restrictiu: cada any denega el 
95% de les sol·licitud de refugi ( entre 6 i 9.000 per any). 
 
Atesa la manca de compromís polític que manifesten alguns líders de la 
UE, entre els quals el de l’Estat espanyol, a l’hora de pactar el 
repartiment de 40.000 persones sol·licitants de protecció internacional, 
arribades a les costes d’Itàlia i Grècia des de mitjans del passat mes 
d’abril. 
 
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.- Instar a l'Estat Espanyol a activar les polítiques d'asil polític 
per les víctimes de la guerra de Síria i a què es responsabilitzi de la 
quota que li correspon en l’acollida de persones refugiades en base a les 
propostes de la Comissió Europea. 
 
SEGON.- Instar a la Generalitat de Catalunya a què tingui un paper actiu 
oferint la seva col·laboració per acollir sol·licitants d'asil i persones 
refugiades. 
 
TERCER.- L'Ajuntament de Lloret de Mar es compromet a acollir 
persones refugiades i facilitar allotjament temporal, manutenció, ajudar-
los jurídicament amb la tramitació dels seus expedients de refugi i posar 
a la seva disposició els serveis públics de formació, acollida, llengua, 
integració. 
 
QUART.- Comunicar a l'Ajuntament de Barcelona que Lloret de Mar dóna 
suport a la proposta per a la creació d'una xarxa de ciutats refugi per 
acollir persones que fugen de la guerra de Síria i la voluntat de Lloret de 
Mar d’afegir-se a aquesta Xarxa. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquests acords a les entitats municipalistes de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Govern de l'Estat, a l'ACNUR, 
a asil.cat, i a Amnistia Internacional Catalunya i a Creu Roja. 
 
 

DILIGENCIA.-  
Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per sotmetre-
la a la consideració del Ple, en sessió de data 
21/09/2015. 
Lloret de Mar, 17 de setembre de 2015 
El secretari general 



 
 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
9.- MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA, CIU, ERC-AVANCEM i EN 
LLORET SI SE PUEDE, SOBRE LA REVOCACIÓ DEL LLIURAMENT DE LA 
“FULLA DE LLORER” A FRANCISCO FRANCO, PEDRO NIETO ANTÚNEZ, 
GONZALO FERNANDEZ DE LA MORA, i LUIS RODRIGUEZ DE MIGUEL. 
 
 

Durant la dictadura feixista del general Franco les diferents 
administracions van instaurar distincions que eren lliurades, 
normalment, a alts càrrecs del règim feixista: el mateix Franco, els seus 
diferents ministres i dirigents de l'anomenat règim nacional.  
 
Els càrrecs polítics de les institucions, durant la dictadura feixista del 
general Franco, eren nomenats a dit per afinitat política i ideològica al 
règim, sense ser elegits democràticament.  
 
L'Ajuntament de Lloret de Mar no va ser una excepció a aquest fet, i en 
la dècada dels anys 60 del segle passat, va instituir uns guardons 
denominats “fulla de llorer” en categoria or i plata. Aquestes distincions 
van ser lliurades a les següents persones: Francisco Franco, dictador 
feixista, l'any 1966 i amb la fulla de llorer d'or; Pedro Nieto Antúnez, 
ministre de la marina de la dictadura feixista, l'any 1967 amb la fulla de 
llorer d'or; Gonzalo Fernández de la Mora, ministre d'Obres Públiques de 
la dictadura feixista, l'any 1973 amb la fulla de llorer d'or; i Luis 
Rodríguez de Miguel, sotssecretari de Governació i Conseller Nacional 
per la província de Girona, l'any 1969 amb la fulla de llorer de plata.  
 
A causa que aquestes distincions no es van atorgar sota un sistema 
democràtic, sinó al contrari, el ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar 
adopta els següents 
 
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.- Procedir a revocar el lliurament de les fulles de llorer tant en la 
categoria d'or com de plata, a les persones anteriorment citades. 
 
SEGON.- Notificar als familiars de línia directa aquests acords. 
 



 
 

TERCER.- Procedir a la reforma del Reglament Municipal per a la 
concessió d'honors i distincions, amb la participació ciutadana.  
 
QUART.- Fer la màxima difusió pública possible dels acords d'aquesta 
moció.  
 
 

DILIGENCIA.-  
Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per sotmetre-
la a la consideració del Ple, en sessió de data 
21/09/2015. 
 
Lloret de Mar, 17 de setembre de 2015 
 
El secretari general 

 
 

 
 
 



 
 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
10.- MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA, DE SUPORT AL “COMPROMÍS 
DE LES ESCALES” I CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL EN LES 
CONTRACTACIONS PÚBLIQUES. 
 

Atès que la reforma laboral de 2012 ha estat el motor del deteriorament i la 
precarietat dels salaris i les condicions laborals, així com de la devaluació de les 
condicions de seguretat i  salut en el treball i de l'increment de les desigualtats 
socials i la pobresa. 
 
Atès que grans empreses de serveis (electricitat, telefonia, aigua, etc) realitzen 
subcontractacions precaritzant les condicions laborals de salut i seguretat dels 
seus  treballadors. 
 
Atès que els processos de licitació i contractació pública de béns i serveis 
generen un gran volum d'activitat econòmica i contractes milionaris amb 
empreses privades. 
 
Atès que els governs municipals tenen capacitat d'incidència i part de 
responsabilitat, per acció o per omissió, amb la precarietat laboral a les nostres 
ciutats. 
 
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.- Vetllar pel diàleg i la negociació entre les empreses que intervenen en 
la prestació de serveis o subministraments de l'Ajuntament de Lloret de Mar i 
els seus representants dels treballadors, i per l'acompliment dels acords assolits 
entre les parts. 
 
SEGON.- Vetllar perquè les empreses que intervenen en la prestació de serveis i 
subministraments a l’Ajuntament de Lloret de Mar, garanteixin als seus 
treballadors adscrits a aquests contractes, l’estricte aplicació del conveni 
col.lectiu que correspongui. Així mateix, es vetllarà perquè aquestes empreses 
prioritzin la contractació fixa a jornada completa i que garanteixin, com a 
mínim, el mateix salari per un mateix tipus de feina. 
 

DILIGENCIA.-  
Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per sotmetre-
la a la consideració del Ple, en sessió de data 
21/09/2015. 
Lloret de Mar, 17 de setembre de 2015 
El secretari general 

 



 
 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
11.- MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA, PER DEMANAR LA CREACIÓ 
D’UN ESPAI A LES PLATGES DE LLORET PER A L’ESBARJO DELS 
GOSSOS. 
 

    

En els últims anys ha existit una evolució en el concepte del tracte i dels 
drets dels animals, els domèstics en particular. Hem passat d'una 
societat en la qual els animals domèstics no es tenien en consideració i 
el seu maltractament era acceptat amb absoluta normalitat, a una 
societat en la qual els animals, per fi, tenen drets i en la qual el 
maltractament està penat legalment i socialment mal vist.  
 
Lloret de Mar ha estat un municipi pioner en la defensa dels drets dels 
animals i prova d'això va ser la prohibició d'exhibir animals salvatges als 
circs en el nostre terme municipal. Actualment també es demana que els 
animals tinguin un benestar físic i psíquic, i creiem que des de 
l'Ajuntament se'n pot fer més en aquest sentit.  
 
En l'ordenança municipal de possessió d'animals al seu article 37.6 que 
diu: “Queda prohibit l'accés i circulació durant tot l'any, en totes les 
platges del terme municipal”. En el moment de l'aprovació d'aquesta 
ordenança municipal, l'abril del 2004, no existia l'actual conscienciació i 
exigència sobre els drets dels animals; tal és així que en municipis 
pròxims al nostre, com per exemple Castelló d'Empúries o Torroella de 
Montgrí, hi ha espais adequats dins de les platges per al disfrutre dels 
gossos.  
 
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: procedir en el menor temps possible a la modificació de 
l'ordenança municipal de possessió d'animals per permetre la presència 
de gossos a les platges de Lloret de Mar. 
 
SEGON: habilitar durant l'any 2016 espais a les platges de Lloret de Mar 
per als gossos. 



 
 

 
 
TERCER: realitzar campanyes de conscienciació per ser acurats i 
respectuosos amb les zones habilitades.  
 
 

DILIGENCIA.-  
Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per sotmetre-
la a la consideració del Ple, en sessió de data 
21/09/2015. 
 
Lloret de Mar, 17 de setembre de 2015 
 
El secretari general 

 
 
 

 



 
 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
12.- MOCIÓ PRESENTADA PER EN LLORET SÍ SE PUEDE, EN RELACIÓ A 
LA COMMEMORACIÓ DE “LA GRAN REDADA” ANTIGITANA DEL 30 de 
juliol de 1749. 
 
 

Atès que després de gairebé tres segles de persecució "amb vistes 
d'extingir" al Poble Gitano, el dia 30 de juliol de l'any 1749, s'inicia la 
"solució final". En aquest dia, dimecres negre d'una història amb 
innombrables episodis racistes i xenòfobs, s'executa el conegut com 
"Expedient General de Recolliment", "Presó General de Gitanos" o més 
comunament, "La Gran Redada" antigitana de 1749. 
 
Atès que en efecte, amb el beneplàcit del rei Ferran VI, la complicitat de 
l'Església Catòlica, amb el Governador del Consell de Castella i bisbe 
d'Oviedo, Gaspar Vázquez Tablada, com a ideòleg i incitador i mitjançant 
un pla ordit en secret i organitzat per el superministre Marquès de la 
Ensenada, es va decidir “prender a todos los gitanos avecindados y 
vagantes en estos reinos, sin excepción de sexo, estado, ni edad, sin 
reservar refugio alguno a que se hayan acogido”, “por meramente ser 
gitanos”, par a ser “exterminados de una vez”.   
 
Considerant que van ser detinguts gairebé tots els gitanos espanyols, 
uns 9.000 (3.000 ja estaven a la presó). El seu delicte, ser-ho. Sense 
judicis, sense drets, sense consideració, sense humanitat. 
 
Atès que l'intent d'extermini es fonamentava en el concepte eugenèsic 
de separar homes d'esposes i fills i a aquests, d'ells. Els homes, -així 
considerats als majors de 7 anys-, enviats als arsenals de la Marina i 
mines. Elles, internades en "cases de labor". 
 
Considerant que només serien indultats 14 anys després pel rei Carles 
III, -alguns no seran alliberats definitivament fins 1783-, després que la 
investigació encarregada pel monarca reconegués a "els més infeliços 
vassalls del Regne", "innocents de tota acusació i culpa". 
 
Considerant que ja al 2007, el Parlament de Catalunya, mitjançant 
Declaració Institucional llegida en seu parlamentària el 29 de Març, 
reconeixia el Genocidi històric i continuat patit pel Poble gitano. 
 



 
 

Atès que en l'esmentada Declaració, en el seu primer considerant, cita 
l'article 607 del Codi penal vigent, sobre el delicte de genocidi, el qual 
afirma que "han de ser castigats a diverses penes de presó« els que, 
amb propòsit de destruir totalment o parcialment un grup nacional, 
ètnic, racial o religiós [...], maten alguns dels seus membres [...], 
sotmeten al grup o qualsevol dels seus individus a condicions 
d'existència que posin en perill la seva vida o pertorbin greument la seva 
salut [...], duen a terme desplaçaments forçosos del grup o dels seus 
membres, adopten qualsevol mesura que tendeixi a impedir el seu 
gènere de vida o reproducció, o bé traslladen per força individus d'un 
grup a un altre »". 
 
Considerant que en conseqüència, "la gran batuda", pot ser considerat 
exemple d'un genocidi en tota regla: deportació, concentració per 
aniquilació, eugenèsia, etc. 
 
Considerant a aquest intent d'extermini poc conegut, no reconegut i les 
conseqüències encara pateix el gruix de la població Cali. 
 
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: 
 
1.- Sumar-nos al coneixement de genocidi històric sofert pel Poble 
gitano a tot l'Estat espanyol realitzat pel Parlament de Catalunya el març 
del 2007 
 
2.- Instar les institucions pertinents per declarar el 30 de juliol com a dia 
internacional de la lluita contra el antigitanisme. 
 
3.- Iniciar converses amb la representació gitana, a fi de realitzar 
commemoració i record de les víctimes de l'intent d'extermini gitano de 
1749. 

 
DILIGENCIA.-  

Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per sotmetre-
la a la consideració del Ple, en sessió de data 
21/09/2015. 
 
Lloret de Mar, 17 de setembre de 2015 
 
El secretari general 

 



 
 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
13.- MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, PER A 
L’ELABORACIÓ D’UN REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM) EN EL 
MUNICIPI DE LLORET DE MAR. 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
La Constitució de 1978 preveu la participació política a través de l'elecció 
lliure, directa i secreta, mitjançant sufragi universal, de les persones que 
han de formar part de les diferents institucions de l'Estat. Aquest 
precepte orienta, principalment, la participació ciutadana a l'elecció de 
les/els representants públics. 
 
La valoració prèvia d'altres experiències participatives ha de ser el 
primer esglaó per analitzar i avaluar la nostra pròpia realitat. El no 
reconeixement d'aquestes experiències exclou una gran part de la 
ciutadania de diferents processos participatius i genera en molts casos la 
delegació de la decisió a l'Ajuntament, al marge de l'opinió i interessos 
del conjunt. 
 
"EN LLORET SÍ, SE PUEDE" entenent la necessitat de dotar de sentit la 
capacitat participativa de la societat, pretén que el nostre Ajuntament 
reconegui, garanteixi i fomenti la participació ciutadana ja sigui 
individualment o a través dels diferents col·lectius agrupats al voltant de 
temàtiques socials, culturals, educatives, esportives, econòmiques, etc. 
 
"EN LLORET SÍ, SE PUEDE" es valora les potencialitats de la participació 
ciutadana i els objectius que es podrien complir dins d'un marc amb 
canals de participació i proposa l'elaboració d'un Reglament de forma 
participativa i plural en el que la ciutadania tingui el major protagonisme 
i es permeti després de la seva implantació la participació de manera 
efectiva en la gestió dels assumptes públics i que afecten a tot el 
municipi, arribant a instaurar el model de democràcia participativa que 
en altres ciutats de l'Estat Espanyol i de la Unió Europea es ve ja 
desenvolupant. 
 
Amb aquest reglament, aconseguirem avançar cap a una societat 
moderna, activa, dinàmica i cohesionada socialment i podrem aprofitar 
l'oportunitat d'aconseguir una democràcia igualitària millor, més lliure i 
més justa. 



 
 

   
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: 
   
Que el Ple de l'Excm. Ajuntament LLORET DE MAR amb vista a les 
competències atribuïdes als ajuntaments per la Llei Reguladora de les 
Bases del Règim Local, aprovi iniciar les accions pertinents per a 
l'aprovació del ROM (Reglament Orgànic Municipal), que dins del mateix, 
ja engloba tota la participació ciutadana. 
 
 

DILIGENCIA.-  
Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per sotmetre-
la a la consideració del Ple, en sessió de data 
21/09/2015. 
 
Lloret de Mar, 17 de setembre de 2015 
 
El secretari general 

 



 
 

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL: 
 
 
14.- MOCIÓ PRESENTADA PER CIUTADANS i PPC, SOBRE REVOCAR 
L’ADHESIÓ COM A MEMBRE DE PLE DRET DE L’ASSOCIACIÓ DE 
MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA. 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El 27 de febrer de 2012 el ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar va 
aprovar una moció presentada pel grup municipal d’ERC en la qual 
s’acordava “expressar la voluntat de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
d’adherir-se, com a membre de ple dret, a l’Associació de Municipis per 
la Independència”. 
 
Amb les previsions contingudes als apartats A, B i E de l'article 8 dels 
seus estatuts, l'Associació de Municipis per la Independència es 
constitueix en un veritable ens de control supramunicipal per al nostre 
Ajuntament, que queda obligat a “acatar” i “complir” amb les directrius 
de l'associació, “actuant de manera que no es contradiguin les finalitats 
de l'associació”, la qual cosa suposa un frau a la ciutadania, esbiaixant 
així la voluntat popular emanada de les urnes.  
 
Donat que els preceptes dels Estatuts de l’AMI suposen una vulneració 
de l’autonomia local i una ingerència externa a l’activitat municipal 
defensant un projecte polític que no entra dins de les competències que 
s'atribueixen al municipi. 
 
És per tots els fets exposats que els grups signants proposen al Ple de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, l’adopció, mitjançant el sistema de vot 
nominal (articles 101 i 102 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, Reial Decret 2568/1986) o 
subsidiàriament mitjançant el sistema de vot ordinari, dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Que aquest Ajuntament revoqui amb caràcter immediat 
l’adhesió com a membre de ple dret a l’Associació de Municipis per la 
Independència, donant per finalitzada la pertinença a la mateixa. 
 
SEGON.- Deixar d’abonar la quota de 3.599 euros anuals que 
l’Ajuntament de Lloret de Mar ha ingressat a l’Associació de Municipis 



 
 

per la Independència els anys 2014 i 2015 i destinar en el futur aquesta 
aportació econòmica per a satisfer altres necessitats de caire social. 
 
TERCER.- Retirar els rètols indicatius situats en els accessos a Lloret de 
Mar, en els quals s’informa que el municipi està adherit a l’Associació de 
Municipis per la Independència.  

 
 
 

DILIGENCIA.-  
Aquesta proposta ha estat aprovada en la 
corresponent Comissió Informativa per sotmetre-
la a la consideració del Ple, en sessió de data 
21/09/2015. 
 
Lloret de Mar, 17 de setembre de 2015 
 
El secretari general 

 
 


