PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:

4.- PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 2/15 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.

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:
Atès que es necessari atendre determinades despeses que no poden
demorar-se
s’ha procedit a suplementar
aquelles partides
insuficientment dotades, d’acord amb les següents prescripcions:
A) Aprovar les següents modificacions pressupostàries:

codi
2210
2311
3236
9200
9260
3370
9120

16104
13100
21200
21200
21600
22602
47901

I) Transferències positives (despesa corrent)
detall
Prot. Social.- Indem. jubilació anticipada
Benestar i família.- Personal laboral temp.
Llar inf. Lola Anglada.- Cons. mant. i rep.
Serv. Grals.- cons. mant. i rep.
Serv. Inform.- Const. i mant. equips
Casal jubilat.- Activitats pla integral
Organs de Govern.- Transf. Grups mpals.

100.000,00
38.500,00
12.000,00
6.000,00
4.000,00
12.000,00
2.200,00
Total

codi
1330

Increment

II) Crèdit extraordinari (despesa corrent)
detall

Import

47901 Aparcaments superf.- Indemnització a tercers

171.775,00

Total
Total expedient de modificació de crèdit……………

174.700,00

171.775,00
346.475,00

B) Els recursos econòmics a utilitzar per a fer front a l’expedient
de referència se instrumentarà d’acord amb el que disposa
article 177.4 R.D. 2/2004 de 5 de març.
I) Transferències negatives (despesa corrent)

codi

detall

Minorament

3236
12001 Llar infants Lola Anglada.- Sous grup A2
1522
13000 Serv. Manteniment.- Personal laboral
3200
13000 Ensenyament.- Personal laboral
9200
13000 Serv. Grals.- Pers. Laboral
9310
13000 Serv. Econòmics.- Pers. Laboral
1522 160001 Serv. Manteniment.- SS.SS. Laborals
3370 160001 Casal Jubilat.- SS.SS. Laborals
9120 160001 Organs de govern.- SS.SS. càrrecs electes
1610
22799 Serv.aigües.- Contracte gestió servei
1611
22799 Serv.aigües.- Consorci Costa Brava

11.000,00
35.500,00
10.000,00
20.500,00
23.000,00
35.000,00
26.500,00
13.200,00
105.500,00
66.275,00
Total

346.475,00

C) Donant compliment al que disposa l’article 169 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada inicialment, la modificació
de crèdit s’exposarà al públic per un termini de 15 dies, previ anunci en
el B.O.P. i al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, dins el qual s’atendran les
reclamacions formulades. En cas de no presentar-se cap reclamació
s’entendrà definitivament aprovat l’expedient i es procedirà a la seva
publicació, resumit per capítols, en el B.O.P. i en el tauler d’anuncis de
la Corporació.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data
30/11/2015.
Lloret de Mar, 30 de novembre de 2015
El secretari accidental.

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:

5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL MERCAT MUNICIPAL SETMANAL
DE LLORET DE MAR.

Des de la Regidoria de promoció econòmica i comerç es considera
convenient introduir una sèrie de modificacions al Reglament de règim
interior del mercat municipal setmanal, als efectes d’adaptar el seu
contingut i donar compliment a les previsions del Decret 162/2015, de
14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants, que
introdueix algunes modificacions rellevants, sobretot pel que fa al règim
de transmissió de les autoritzacions, i que afecten, principalment, a allò
regulat a l’article 13 del Reglament municipal de règim interior del
mercat setmanal.
En concret, al Decret 162/2015, de 14 de juliol, es limita la transmissió
voluntària de l’autorització als supòsits de cessament de l’activitat
professional de venda no sedentària “en tots els mercats”, als efectes
d’evitar l’especulació amb la transmissió de les autoritzacions, i així
s’exposa al seu preàmbul. En la seva disposició transitòria, a més,
s’atorga als ajuntaments el termini d’un any per a adaptar el text de les
seves ordenances al contingut del decret.
Des de la Regidoria de promoció econòmica i comerç també es considera
necessari efectuar una modificació puntual de l’article 5è eliminant el
seu darrer paràgraf relatiu a les autoritzacions extraordinàries i
temporals per a activitats o gèneres diferents als autoritzats inicialment;
així com també afegir a l’article 7è, un termini concret, indicant les
dates durant les quals els autoritzats hauran de presentar, anualment, la
documentació
acreditativa
del
compliment
dels
requisits
de
l’autorització.
Així mateix, també es considera oportú clarificar el règim de canvi de
producte a la venda, modificant l’apartat b) de l’article 7è, especificant
que els autoritzats que ho siguin en virtut d’una transmissió de
l’autorització, és a dir, els cessionaris, no hauran d’esperar 5 anys per a
poder demanar el canvi de d’article de venda.
Finalment, es proposa modificar l’article 11 concretant que les
sol·licituds de canvi de producte aniran lligades a la disponibilitat d’acord
amb els percentatges de productes a la venda de l’article 5è.

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.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 5è, eliminant el
seu darrer paràgraf, de manera que l’esmentat precepte quedarà
redactat de la següent forma:
“Art. 5è – NOMBRE I TIPOLOGIA DE PARADES I PRODUCTES DE VENDA.
La distribució, superfície i els criteris d'adjudicació de les parades de venda,
seran determinats per l’Ajuntament. El nombre màxim de parades i
autoritzacions dels mercats serà establert per l’Ajuntament amb informe tècnic
justificat, detallant el nombre total de parades i el nombre parcial per articles
de venda o especialitats. L’Ajuntament podrà modificar el nombre de parades,
la seva tipologia i superfície, el lloc d'instal·lació, ampliar o reduir l'espai
atenent als criteris esmentats a l’article 4 del present reglament.
A les parades dels mercats només es podran vendre els productes i mercaderies
objecte d’autorització expressa atorgada per l'Ajuntament. Els llocs de venda a
adjudicar, es distribuiran en les següents tipologies de producte, establint-se el
nombre de parades a ocupar per cada tipologia de producte respectant els
següents percentatges:
1. Productes alimentaris inclosos begudes i gelats. Epígraf 663.1 de l’IAE.
15%
2. Articles tèxtils i de confecció. Epígraf 663.2 de l’IAE. 40%
3. Calçat, pells i articles de cuir. Epígraf 663.3 de l’IAE. 15%
4. Articles de drogueria, cosmètics i productes químics en general. Epígraf
663.4 de l’IAE. 5%
5. Mercaderies no contemplades en els punts anteriors, amb preferència als
productes de proximitat i/o ecològics. Epígraf 663.9 de l’IAE. 25%.”

SEGON.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 7è, en el sentit
d’harmonitzar les referències al règim de transmissió de les
autoritzacions i afegir un termini, indicant les dates durant les quals els
autoritzats hauran de presentar anualment la documentació acreditativa
del compliment dels requisits de l’autorització, de manera que
l’esmentat precepte quedarà redactat de la següent forma:
“Art. 7è.- DURADA DE L’AUTORITZACIÓ.

L’autorització per l’exercici de la venda no sedentària tindrà una durada d’un
període de quinze anys.
Les autoritzacions que exerceixin la venda no sedentària, prorrogades
automàticament d'acord amb el que prescriu el Llei 7/2011 de mesures fiscals i
financeres, son transmissibles prèvia comunicació a l'Ajuntament, pel període
que resti de pròrroga, en els supòsits establerts a l’article 13 d’aquest
reglament.
Durant la vigència de les autoritzacions, l’Ajuntament comprovarà cada any que
els seus titulars continuen complint els requisits i obligacions de caràcter
periòdic que els pertoca, i estar-ne al corrent de pagament.
Els titulars tindran l’obligació de presentar anualment, a través del registre
general d’entrada de l’Ajuntament, en el període comprés entre l’1 de gener i el
28 de febrer, com a mínim, la següent documentació:
-

Els tributs municipals
Les obligacions i cotitzacions amb la Seguretat Social
L’assegurança de responsabilitat civil
Les obligacions amb l'Agència Tributària
Estar en possessió de la documentació que és preceptiva pel tipus de
productes o articles que posen a la venda
Declaració responsable en que es fa constar que es reuniran totes les
condicions que exigeixen les normatives reguladores relatives a
l’activitat desenvolupada (incloses les higiènico–sanitàries).”

TERCER.- Aprovar inicialment la modificació de l’apartat b) de l’article
8è, en el sentit de concretar que la limitació temporal de cinc anys per a
poder sol·licitar el canvi d’article de venda, no regirà per aquells nous
autoritzats que ho siguin per cessió d’una autorització anterior, de
manera que l’esmentat precepte quedarà redactat de la següent forma:
“b) La persona interessada haurà de sol·licitar una autorització per a una
activitat concreta, i aquesta s’haurà de mantenir durant el període de vigència
de l’autorització. Passat un termini mínim de cinc anys, el titular podrà sol·licitar
canvi d’article de venda, prèvia justificació adequada i suficient. Aquesta
limitació temporal no regirà pels autoritzats que ho siguin en virtut d’una
transmissió de l’autorització”.

QUART.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 11è, introduint
un nou paràgraf per clarificar el règim de canvi de producte a la venda,
de manera que l’esmentat precepte quedarà redactat de la següent
forma:
“Art. 11è – CANVIS D’UBICACIÓ, ARTICLES DE VENDA i AMPLIACIONS
ALS MERCATS SETMANALS.
En funció de les disponibilitats de l’Ajuntament, els titulars de l’autorització
podran presentar una sol·licitud de canvi en l’article de venda, canvi d’ubicació
i/o ampliació de la parada.

La sol·licitud s’atendrà donant preferència als titulars que no hagin demanat cap
canvi en els darrers dos anys i atenent els criteris següents:
- La proximitat de la parada a espais buits.
- El canvi de grandària de la parada (de menor a major).
- Que la parada tingui característiques anàlogues amb altres parades
confrontants del mercat de venda no sedentària o amb el comerç sedentari del
mateix producte.
- El canvi a remolcs o camió botiga.
- Per modificacions efectuades a l’espai públic o en la ubicació del mobiliari
urbà.
L’Ajuntament podrà modificar la ubicació de les parades d’aliments o productes
que es venguin, atenent a la protecció dels mateixos.
Les sol·licituds de canvi d’article de venda només es podran autoritzar quan hi
hagi disponibilitat en funció dels percentatges establerts a l’article 5è del
present reglament, i es doni compliment a allò establert a l’apartat b) de
l’article 8.
En cas d’existir metres sobrants, podran destinar-se a l’ampliació de llocs de
venda ja existents, sempre que l’estructura del mercat ho permeti, d’acord amb
el següent procediment:
a) Tenen preferència els llocs de venda que tinguin quatre metres sobre els de
sis, i aquests sobre els de vuit, i així fins a un màxim de 12 metres.
b) D’entre els que tinguin els mateixos metres, prevaldrà l’antiguitat de les
sol·licituds.
En cas de produir-se baixes en el mercat es procedirà a una nova adjudicació,
excepte en el cas de parades inferiors a 8 metres. En aquest cas es procedirà,
d’entendre’s convenient, a l’ampliació dels llocs de venda
contigus fins al màxim de superfície de venda permès.”

CINQUÈ.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 13è, en el sentit
de fixar els supòsits en què l’autorització es podrà transmetre, en els
mateixos termes que es regulen a l’article 7.b del Decret 165/2015, de
14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants, de manera
que l’esmentat precepte quedarà redactat de la següent forma:
“Art. 13è – TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ.
El titular de l’autorització haurà d’exercir personalment l’activitat. Les
autoritzacions només són transmissibles si es mantenen les condicions de
l’autorització que es transmet, pel termini que resti de l’autorització o de la
pròrroga, sempre que hagi transcorregut un mínim de cinc (5) anys des que la
va obtenir, amb la comunicació prèvia del cedent a l’ajuntament, i sens
perjudici de la capacitat d’inspecció i comprovació per a la validació.

Les autoritzacions només es poden transmetre en els supòsits següents:
a) Per cessament voluntari de l’activitat professional de venda no sedentària en
tots els mercats, sempre que hagin transcorregut 5 anys des de la seva
obtenció. El transmetent no pot tornar a optar a cap nova llicència en el mateix
mercat durant un període de 5 anys en cas que es reincorpori a l’activitat
professional de venda no sedentària.
b) Per situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del marxant, com
els casos d’incapacitat permanent total en relació amb l’exercici de la venda no
sedentària, incapacitat permanent absoluta, gran invalidesa o situacions
anàlogues degudament acreditades.
c) Per mort de la persona titular. En aquest supòsit, l’autorització pot ser
transmesa d’acord amb les disposicions testamentàries i successòries. El
successor o successora ha de comunicar a l’ajuntament, en el termini de dos
mesos, la mort del titular, adjuntant una còpia autoritzada del pertinent títol
successori, i presentar una sol·licitud perquè se li transmeti l’autorització. Si
concorren diversos beneficiaris del causant, s’ha d’acompanyar la sol·licitud
amb un escrit on consti la renúncia expressa del dret de la resta a favor del
sol·licitant de l’autorització. Quan puguin concórrer diversos interessats en la
transmissió "mortis causa" s’acompanyarà amb la sol·licitud un escrit en el què
manifestin la seva renúncia expressa del seu dret en favor de l'adquirien.
El cessionari haurà de complir les condicions necessàries per l’exercici de
l’activitat, en la qual va ser atorgada l’autorització inicial, tant en la durada com
en l’activitat de venda autoritzada.
El cessionari, tant per actes intervius, com per actes "mortis causa", haurà
d’adjuntar una declaració responsable respecte els requisits establerts a l’article
6 del present reglament i abonar les taxes municipals que es puguin derivar de
la tramitació del canvi de titularitat de l’autorització.
En cap cas s’autoritzarà la transmissió sense que el transmissor estigui al
corrent de pagament de taxes i altres obligacions tributàries amb l’Ajuntament.
L’Ajuntament podrà denegar per resolució motivada la transmissió de la parada
si el cessionari incompleix les condicions que regulen i/o condicionen la parada
o l’activitat que s’hi ha de desenvolupar. La transmissió de l’autorització per a la
venda als mercats setmanals, no es podrà realitzar durant els primers 5 anys
en que va ser concedida excepte en els casos previstos als apartats b i c. “

SISÈ.- 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.

SETÈ.- 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.
VUITÈ.- 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 els articles 65.2 i 70.2
de la Llei 7/1985.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data
30/11/2015.
Lloret de Mar, 30 de novembre de 2015
El secretari accidental.

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:

6.- APROVACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE LLORET DE MAR
EN L’ÀMBIT DEL PPU11 CAMÍ DEL CEMENTIRI.

FETS
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 a l’àmbit PPU-1 Camí del Cementiri,
promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Lloret de Mar fins que
mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat, verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i
diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:
-1.1 S’haurà de disposar d’informe favorable de la Dirección General de
Aviación Civil del Ministerio de Fomento i incorporar, si escau, les seves
prescripcions.
-1.2 Caldrà qualificar adequadament el sistema hídric d’acord amb les
determinacions de l’article 6 del Reglament de la LUC.
1.3 Es recomana que l’ordenació vinculant dels sòls públics es
restringeixi als aspectes més significatius des del punt de vista
territorial i funcional i es proposi d’acord amb els informes emesos pels
diversos organismes sectorials.
-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promotor i als propietaris afectats.”

2.- En data 1 de setembre de 2015, la Direcció General d’Aviació
Civil del Ministeri de Foment emet informe favorable amb
condicionants en relació a les servituds aeronàutiques.
3.- En data 19 d’octubre de 2015, els Serveis Tècnics Municipals
redacten el text refós de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en l’àmbit del PPU11
Camí del Cementiri, 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.
FONAMENTS

DE

DRET

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.- Aprovar el text refós de la Modificació Puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en l’àmbit
del PPU11 Camí del Cementiri, d’iniciativa municipal i que ha estat
encarregada la seva redacció als Serveis Tècnics Municipals, 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.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes
de la seva aprovació definitiva, si s’escau.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data
30/11/2015.
Lloret de Mar, 30 de novembre de 2015
El secretari accidental.

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:

7.- APROVACIÓ TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL GOLF DE L’ÀNGEL (PE6) DE LLORET DE MAR.

FETS
1.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 27
de novembre de 2014, acordà:
“-1 Suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial de l’Àngel (PE-6) ,
promogut per Golf Sant Pere del Bosch, SL i tramès per l’Ajuntament de
Lloret de Mar, fins 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 D’acord amb el marc legal urbanístic actualment vigent, l’ús hoteler
amb edificació de nova planta no es pot considerar admissible en aquest
àmbit, mentre aquests terrenys estiguin classificats de sòl no urbanitzable.
1.2 S’haurà de suprimir els usos proposats següents: a la zona B, rentat i
sortidor de subministrament de carburant i a la zona C, magatzem-tallerrentat.
1.3 S’hauran d’incorporar les prescripcions de l’informe de l’Agència
Catalana de l’Aigua emès en data 1 de setembre de 2010, especialment pel
que fa al sanejament i l’abastament.
-2 Manifestar que, d’acord amb els articles 106.3 i 107.3 del Text refós de
la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, és
requisit previ a la publicació del pla i condiciona la seva eficàcia la
constitució de la garantia corresponent al 12% del valor de les obres
d’urbanització. El promotor del pla disposa d’un termini d’un any per
acreditar la constitució d’aquesta garantia.
-3 Comunicar-ho a l’Ajuntament, al promotor i als propietaris afectats.”

2.- En data 26 de gener de 2015, RGE 1332 i 26 de febrer de 2015, la
societat Golf Sant Pere del Bosch, SL presenta el text refós del Pla
Especial Golf de l’Àngel (PE-6) que recull les prescripcions de l’acord de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 27 de
novembre de 2014, reproduït en el punt anterior, i les prescripcions de
l’acord del Ple de la Corporació en sessió de data 2 d’agost de 2013.
3.- En data 8 d’octubre de 2015, RGE 20.900, l’Agència Catalana de
l’Aigua retorna, degudament signat a l’Ajuntament, el conveni de data
18/03/2015 entre l’Ajuntament de Lloret de Mar, l’Agència Catalana de

l’Aigua (ACA) i la societat Golf Sant Pere del Bosch, SL amb l’objecte de
fixar l’aportació econòmica que garanteixi l’adequació dels sistemes
públics de sanejament en alta a les necessitats generades pel
desenvolupament del PE-6 Golf de l’Àngel, en compliment de la
prescripció tercera de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona reproduït en el punt primer.
4.- En data 10 de novembre de 2015, els Serveis Tècnics Municipals
emeten informe tècnico-jurídic, el qual conclou, literalment:
“Conclusions
Després d’haver comprovat que el document aportat en data
26/01/2015 i el 26/02/2015 incorpora les prescripcions de l’acord
d’aprovació provisional de data 02/08/2013 i les prescripcions de l’acord
adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de data
27/11/2014, s’informa el Text Refós de Pla Especial Golf de l’Àngel (PE6) promogut per la mercantil Golf de Sant Pere del Bosch, SL.,als
efectes de la seva aprovació amb les següents consideracions:
•

Atès que el monument de l’Àngel s’integra dins l’àmbit de golf s’hauran de
mantenir els camins d’accés a dit monument sense modificacions tant en el seu
recorregut com en les seves característiques actuals. En tot cas, haurà de
quedar reflectit en el projecte d’urbanització el tractament d’aquest accés.

•

Caldrà substituir el contracte de subministrament d’aigua regenerada de 1994
entre el Golf, l’Ajuntament i el Consorci de la Costa Brava, per un de nou que
reculli la nova situació, en la qual també caldrà incloure el que fa referència a
l’actual tractament de regeneració. . En tot cas, haurà de quedar resolt en la
tramitació del projecte d’urbanització.

Tot això, sens perjudici del compliment de l’acord cinquè del Ple de data
2/08/2013 que es transcriu a continuació:
“Cinquè.- Tot això, sens perjudici de les prescripcions a les que haurà
d’ajustar-se el corresponent projecte d’urbanització, la llicència d’obres i
l’ambiental per al desenvolupament de l’activitat, establerts en els
diferents informes sectorials i que seguidament s’assenyalen:
Projecte d’urbanització.
Recomanació Direcció General del Patrimoni Cultural:
•

Caldrà que el projecte garanteixi la preservació de tots aquests elements
protegits(*), dotant-los d’un entorn que potenciï les seves visuals i la relació
ambiental amb un context de caire forestal-rural mediterrani.

(*) Monument de l’Àngel, Casetes de l’Àngel i Capella de la Mare de Deu de Gràcia

Prescripció Direcció General de carreteres:

•

Cal disposar de les mesures adequades, a càrrec del promotor del present PEU,
per impedir que la caiguda d’alguna pilota de golf pugui afectar el trànsit de la
futura carretera, especialment pel que fa al forat 16 que, d’acord amb
l’ordenació proposada, és el que es troba més proper a aquesta via.

Prescripció de l’Agència Catalana de l’Aigua:
•

S’haurà de justificar documentalment (amb la conformitat expressa de les
entitats titulars i/o gestores dels serveis urbanístics corresponents) sobre la
suficiència dels recursos d’aigua (amb referència al títol concessional pel seu
aprofitament) actualment disponibles en el sistema d’abastament municipal per
a atendre la demanda del nou equipament, així com la descripció i justificació de
les actuacions, si calen, les quals s’hauran d’incorporar i finançar dins del
programa d’urbanització, relatives a les obres d’ampliació i millora de les xarxes
d’abastament i clavegueram de titularitat municipal que siguin necessàries per a
mantenir les condicions tècniques de servei en els dues xarxes,
reglamentàriament exigibles.
El document farà referència a la fórmula i les garanties financeres per a
l’execució d’aquestes obres complementàries de les urbanització sigui
directament pel promotor o d’acord amb els convenis que es puguin formalitzar
entre aquest, les entitats titulars de les infraestructures respectives i
l’ajuntament.

Prescripció de la Direcció General d’ordenació del Territori i Urbanisme,
secció de polítiques del paisatge:
Cal afegir certes mesures d’integració paisatgística que millorin el resultat final de
l’actuació:
pel que fa a les instal·lacions dels serveis de subministrament elèctric,
gas, aigua potable i telecomunicacions així com la xarxa de clavegueram
i aigües residuals discorren soterrades pel camí de Sant Pere del Bosc i
tenint en compte que a la documentació aportada no hi figura cap secció
que detalli el pas d’aquestes s’hauran d’executar, s’haurà d’escollir el
traçat que menys afecti els arbres existents, tenint cura de la posterior
restitució dels terrenys afectats. En l’execució de la xarxa de reg existent
que s’adapta i remodela, la canonada principal de reg de nova creació, la
canonada de recirculació de llacs i l’estació de bombament, s’hauran de
tenir en compte els mateixos preceptes abans esmentats.
Atès que el monument de l’Àngel s’integra dins l’àmbit de golf s’hauran
de mantenir els camins d’accés a dit monument sense modificacions tant
en el seu recorregut com en les seves característiques actuals. Pel que fa
a les casetes de l’Àngel el Pla especial permet recuperar-les per l’ús com
a serveis higiènics o de begudes del golf tot mantenint l’envolvent
protegida de les edificacions d’acord amb el catàleg de Béns protegits del
POUM. Cas que no es destinin a aquest ús igualment s’haurien de
rehabilitar
És important que en l’àmbit del golf s’eviti la creació de murs vegetals
per mitjà d’arbrat, sent preferibles les plantacions que segueixen patrons
aleatoris.

Prescripcions de l’oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de l’àrea de
Medi natural:
4.1. Vector aigua i proposta d’estanys pel seu emmagatzemament
4.1.1.- Règim administratiu de la concessió:
Cal homogeneïtzar la informació en la que en l’EIA diu “segons
un comunicat de l’ACA rebut el 5 de maig de 2011, s’ha iniciat
l’expedient administratiu per a la concessió d’aigües

regenerades...” i en l’informe de Medi Natural es deia que existia
per a aquesta finalitat un conveni des de 1994, i concloure-la des
del punt de vista administratiu
4.1.2.- Estanys per l’emmagatzemament d’aigües regenerades:
l’EIA hauria d’estudiar si es pot ampliar la bassa existent i així
evitar la bassa lenticular adjacent a la via principal al camp de
golf i valorar si es pot evitar l’obertura de la nova bassa, la
lenticular, en zona forestal.
4.1.3 Prevenció de l’erosió per la pluja i manteniment de drenatges
naturals
El moviment de terres no hauria d’intervenir en pendents
superiors al 20% o amb d’altres llocs que puguin compartir el fet
de ser llocs de difícil protecció vers l’erosió. De la mateixa
manera, el condicionament de la zona de joc no ha d’alterar els
drenatges naturals que desguassen a les rieres existents, llocs
on viu la vegetació de ribera autòctona
4.2. Vialitat i mesures relacionades amb la prevenció d’incendis
Cal precisar numèricament el significat de “petita dilatació” en quan a la
vialitat del projecte quan preveu la urbanització del camí de Sant Pere
del Bosc amb una “petita dilatació” enfront i costat de les zones de
manteniment, i si aquesta afecta zona forestal, cal coordinar-se
prèviament amb l’administració forestal.
Aquesta Àrea de Medi Natural vol informar el projecte constructiu i el
projecte de vialitat que passa per terrenys forestals, amb el benentès
que les mesures d’autoprotecció i extinció ja serà valorada pel servei
d’extinció d’incendis
4.2.1- Línees elèctriques: en el cas de línees aèries, caldrà establir les
mesures periòdiques de manteniment del sotabosc i arbrat adjacent per
reduir el risc d’ignició i propagació del foc; si aquestes són soterrades,
cal preveure la correcta gestió de les terres d’excavació
4.3. Arbrat de l’aparcament i altres plantacions de jardineria
Serien recomanables les espècies autòctones de baixa inflamabilitat, tot i
que es podrien escollir plantes exòtiques emprades habitualment en
jardineria, però en cap cas invasores. Evitar l’ailant, el negundo i la
robínia, i les que figuren en el RD 1628/2011, de 14 de novembre, pel
qual es regula el llistat i catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.
L’estudi ha de citar la totalitat dels tàxons a plantar; jardineria i gespes
per tal de valorar el caràcter invasor, fomentant les espècies de baixa
inflamabilitat i de baix consum hídric

Prescripcions de la Ponència Ambiental, de la Direcció General de
Qualitat Ambiental, sobre la Declaració d’impacte ambiental del Pla
Especial Golf de l’Àngel:
Condicionants:
Les pendents dels talussos d’entrega que es generin entre els espais de
joc o basses i els terrenys forestals adjacents presentaran pendents
màximes de 3H:2V i seran convenientment restaurats. Els talussos de
més de 5 metres comptaran amb bermes intermèdies, amb l’objecte
d’afavorir la seva integració paisatgística i minimitzar els fenòmens
erosius del sòl.
Per garantir l’estabilitat i la revegetació dels terrenys afectats pels
moviments de terres
caldrà adoptar,
si s’escau,
tècniques
complementàries de bioenginyeria.

-

En els treballs de restauració i naturalització dels llacs artificials
s’utilitzaran exclusivament espècies autòctones
Els tancaments perimetrals del terreny de joc que s’implantin seran
permeables a la fauna no cinegètica
El sistema de reg i fertilització es dissenyarà de forma que s’evitin
fenòmens de contaminació dels aqüífers o de les aigües d’escorrentia
que s’aboquin al medi natural circumdant, d’acord amb els criteris que
fixi l’ACA

El Projecte d’urbanització haurà de garantir el pas peatonal des del forat
9 al 10 sense necessitat de creuar per sobre el camí de Sant Pere del
Bosc.
Projecte d’obres
Prescripció de Direcció General del Patrimoni Cultural:
Informe arquitectònic
Caldrà que el projecte garanteixi la preservació de tots aquests elements protegits(*),
dotant-los d’un entorn que potenciï les seves visuals i la relació ambiental amb un
context de caire forestal-rural mediterrani.
(*) Monument de l’Àngel, Casetes de l’Àngel i Capella de la Mare de Deu de Gràcia

Informe arqueològic
Si en el transcurs de les obres es detecta l’existència de restes arqueològiques s’estarà
al que determina la legislació vigent sobre el patrimoni arqueològic

Prescripció de la Direcció General de carreteres, en data 28/4/2010 ha
emès informe favorable amb les següents prescripcions:
•

A l’interior de l’àmbit del PEU, el sòl de la franja de reserva que resulti necessari
per a la implantació de la nova via entre Blanes i Lloret, haurà de ser de cessió
lliure i gratuïta

•

Cal disposar de les mesures adequades, a càrrec del promotor del present PEU,
per impedir que la caiguda d’alguna pilota de golf pugui afectar el trànsit de la
futura carretera, especialment pel que fa al forat 16 que, d’acord amb
l’ordenació proposada, és el que es troba més proper a aquesta via.

Prescripció de l’Agència Catalana de l’Aigua:
•

Es deixaran lliures, sense modificacions del relleu, tanques o construccions, les
franges de terreny de 5,00 m d’amplada que confronten amb les lleres dels
cursos naturals de drenatge que creuen o limiten amb els terrenys del camp de
golf, que constitueixen la zona de servitud del domini públic hidràulic que
estableix l’article 6.1.a) del text refós de la Llei d’Aigües, aprovat per reial decret
legislatiu 1/2001 de 20 de juliol

•

L’inici de les obres està condicionat a l’autorització de l’ACA que haurà de
tramitar el promotor aportant el corresponent projecte executiu, que inclourà les
prescripcions dels punts anteriors i el conveni de col·laboració al qual es refereix
la prescripció núm.3

Prescripció del Departament d’Empresa i ocupació, Secció de Comerç i
Turisme:

•

Caldrà que en la seva execució es tingui en compte les previsions que el Decret
183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic, fixa per els
establiments del Grup Hotels, en les seves diverses modalitats i categories

Prescripció de la Direcció General d’ordenació del Territori i Urbanisme,
secció de polítiques del paisatge:
Cal afegir certes mesures d’integració paisatgística que millorin el resultat final de
l’actuació:
Atès que el monument de l’Àngel s’integra dins l’àmbit de golf s’hauran
de mantenir els camins d’accés a dit monument sense modificacions tant
en el seu recorregut com en les seves característiques actuals. Pel que fa
a les casetes de l’Àngel el Pla especial permet recuperar-les per l’ús com
a serveis higiènics o de begudes del golf tot mantenint l’envolvent
protegida de les edificacions d’acord amb el catàleg de Béns protegits del
POUM. Cas que no es destinin a aquest ús igualment s’haurien de
rehabilitar
-

Dels 3 llacs proposats el llac situat per sota del camí de Sant Pere del
Bosc s’estableix en una zona on hi abunden els arbres, especialment en
el límit amb el camí, per la qual cosa s’hauran de mantenir tots els que
siguin possible a fi de que no es produeixi un canvi excessivament
dràstic en la visió d’aquesta zona. La resta d’arbres s’hauran de
recuperar per al seu trasplantament d’acord amb els principis esmentats
a l’EIIP

-

En el cas de la casa club el Pla proposa que la seva part superior, la més
visible, independentment del material amb el que estigui construïda, el
color a utilitzar hauria de ser clar. Atesa la seva visibilitat caldria que el
color no produeixi un contrast cromàtic amb el fons escènic. També es
proposa que en el límit de l’espai edificat amb el camí de Sant Pere del
Bosc s’augmenti l’arbrat i la vegetació per tal de mantenir tant com sigui
possible les característiques visuals que es donen actualment en tot el
recorregut del camí.

-

És important que en l’àmbit del golf s’eviti la creació de murs vegetals
per mitjà d’arbrat, sent preferibles les plantacions que segueixen patrons
aleatoris.

Prescripció de l’oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de l’àrea de Medi
natural :
4.4. Construccions
- Casa-club: respecte al recobriment de llicorella, resultaria preferible
que es fes amb les roques magmàtiques de la zona, del qrup de les
plutòniques i que tenen feldespats rosats, amb integració superior al
paisatge de l’entorn. El color clar per al formigó podria ser un degradat
de l’anterior o explorar les possibilitats d’un òxid de ferro aclarit
- Hotel: es fa la mateixa reflexió que a la casa-club i caldrà fer una
correcta gestió de les terres d’excavació de l’aljub per a la recollida
d’aigües plujanes
- Edifici zona manteniment: definir en el projecte si el vial ha de passar
per zona forestal i en aquest cas, coordinar-se amb l’administració
forestal. Caldrà gestionar les terres procedents de l’excavació de la zona
de manteniment. El sostre vegetal de la zona de manteniment hauria de
ser de planta autòctona i de baixa inflamabilitat

- Quatre nous immobles amb finalitats higièniques i de subministrament
de begudes, cal situar-les en un plànols i si s’ubiquen en terrenys
forestals, aquesta Àrea vol emetre informe.

Condicions Addicionals de la Ponència Ambiental, de la Direcció General
de Qualitat Ambiental, sobre la Declaració d’impacte ambiental del Pla
Especial Golf de l’Àngel:
-

-

-

-

-

-

Les pendents dels talussos d’entrega que es generin entre els espais de
joc o basses i els terrenys forestals adjacents presentaran pendents
màximes de 3H:2V i seran convenientment restaurats. Els talussos de
més de 5 metres comptaran amb bermes intermèdies, amb l’objecte
d’afavorir la seva integració paisatgística i minimitzar els fenòmens
erosius del sòl.
Per garantir l’estabilitat i la revegetació dels terrenys afectats pels
moviments de terres
caldrà adoptar,
si s’escau,
tècniques
complementàries de bioenginyeria.
En els treballs de restauració i naturalització dels llacs artificials
s’utilitzaran exclusivament espècies autòctones
Els tancaments perimetrals del terreny de joc que s’implantin seran
permeables a la fauna no cinegètica
El sistema de reg i fertilització es dissenyarà de forma que s’evitin
fenòmens de contaminació dels aqüífers o de les aigües d’escorrentia
que s’aboquin al medi natural circumdant, d’acord amb els criteris que
fixi l’ACA
En cas de detectar la presència d’espècies protegides durant l’execució
del projecte caldrà comunicar-ho a l’OTAAA del Departament de Territori
i Sostenibilitat per tal que estableixi el protocol d’actuació a seguir
En la gestió dels treballs i de les restes vegetals cal tenir en compte que
es tracta d’una zona d’alt risc d’incendis i caldrà complir amb les
determinacions del D64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen
mesures de prevenció d’incendis forestals, modificat pel D206/2005, de
27 de setembre.
Durant l’execució del projecte s’efectuarà un seguiment i control
arqueològic de les obres que impliquin moviment de terres
Les activitats previstes , hotelera i de camp de golf, requeriran de les
oportunes autoritzacions d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
de prevenció i control ambiental de les activitats

Igualment caldrà acomplir les determinacions contingudes a l’apartat 8
de la Declaració d’impacte Ambiental pel que fa al seguiment i
publicitat.”
FONAMENTS

DE

DRET

I.- Els articles 67, 68, 78 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme amb les
modificacions de la Llei 3/2012, de 22 de febrer; l’article 109 del Decret
305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
II.- La legislació aplicable ve recollida als arts. 52 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal
i de règim local de Catalunya, essent el quòrum legal necessari per a la

seva aprovació el de majoria simple, d’acord amb l’art. 114 del citat
Decret Legislatiu en la seva redacció arrel de la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per la modernització del govern local.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i Seguretat
Ciutadana, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni signat en data 18 de març de 2015 entre
l’Ajuntament de Lloret de Mar, la societat Golf Sant Pere del Bosch, SL i
l’Agència Catalana de l’Aigua, amb l’objecte de fixar l’aportació
econòmica que garanteixi l’adequació dels sistemes públics de
sanejament en alta a les necessitats generades pel desenvolupament del
PE-6 Golf de l’Àngel, en compliment de la prescripció tercera de l’acord
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona reproduït en
l’antecedent primer.
Segon.- Publicar el corresponent edicte al Butlletí Oficial de la província.
Tercer.- Aprovar el text refós del Pla Especial Golf de l’Àngel (PE-6) que
recull les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial de Girona de
data 27 de novembre de 2014 i les prescripcions de l’acord del Ple de la
Corporació en sessió de data 2 d’agost de 2013, amb les consideracions
de l’informe dels Serveis Tècnics Municipals enumerades en el punt 4rt.
dels fets.
Quart.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes
de la seva aprovació definitiva, si s’escau.
Cinquè.- Notificar la present resolució a la societat Golf Sant Pere del
Bosch, SL com a promotor d’aquest planejament derivat i a l’Agència
Catalana de l’Aigua.

DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data
30/11/2015.
Lloret de Mar, 30 de novembre de 2015
El secretari accidental.

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:

8.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UN FUNCIONARI INTERÍ
D’AQUEST AJUNTAMENT.

Vista la sol·licitud efectuada pel funcionari interí Sr. ARCADI BOIX
PORCELL, en data 9/11/2015 i amb R.G.E. 2015023152, de
compatibilitzar la seva feina d’ Arquitecte Municipal en regim
d’interinatge adscrit a la Secció d’Obres dels Serveis d’ Urbanisme de
l’Ajuntament de Lloret de Mar amb la realització de l’activitat privada d’
Arquitecte com a professional liberal.
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari General i el Tècnic
d’Administració General en data 21 de novembre de 2006, en ocasió al
reconeixement de la compatibilitat de segones activitats de diversos
empleats municipals entre els quals hi havia el reconeixement de la
compatibilitat d’empleats que realitzaven segones activitats privades, i
que per tant, s’ajusta a la sol·licitud objecte de la present.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent
ACORD:
PRIMER. Autoritzar al Sr. ARCADI BOIX PORCELL la compatibilitat del
seu lloc de treball a l’Ajuntament de Lloret de Mar amb la realització de
l’activitat privada abans relacionada, amb les següents condicions:
-

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

-

Que les activitats privades, per compte propi o sota la
dependència o el servei d’entitats o de particulars, no es
relacionin directament amb les que desenvolupa a l’Ajuntament
de Lloret de Mar.

-

Que no es realitzin activitats privades, incloses les de caràcter
professional, ja sigui pel seu compte o sota dependència o al
servei d’entitats o de particulars, relacionades amb els assumptes
en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en
els que hagi d’intervenir per raó del lloc de treball.

-

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

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

Que no s’exerceixin càrrecs de cap ordre, en empreses o en
societats concesionàries, contractistes d’obres, serveis o
submnistraments, arrendaràries o administradors de monopolis o
amb participació o aval de l’entitat local, sigui quina sigui la
configuració jurídica d’aquelles.

-

Que no es tingui una participació superior al 10% del capital de
les empreses o societats a què es refereix la condició anterior.

-

Que no es percebi un complement específic
d’incompatibilitat o per un concepte equiparable.

-

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

per

factor

SEGON. D'aquest acord se’n donarà trasllat a l’ interessat i a la secció
de Recursos Humans.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data
30/11/2015.
Lloret de Mar, 30 de novembre de 2015
El secretari accidental.

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:

9.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS EN LLORET SÍ SE PUEDE, CIU,
PSC-CP I ICV-EUIA, CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.

Donat que la violència masclista suposa la manifestació més violenta de
la DESIGUALTAT DE GÈNERE I REPRESENTA la més greu violació dels
DRETS HUMANS DE LES DONES que pateix la nostra societat.
Donat que des de l’any 1995, 1.378 dones han estat assassinades pel
terrorisme masclista. Aquest any s’han perpetrat 70 feminicidis i altres
assassinats de dones comesos per homes: sols l’estiu de 2015 han estat
assassinades 37 dones i 8 menors a mans de les parelles, pares o
parelles de les mares. Dones i menors pateixen violència patriarcal en
múltiples formes. I això sols és la punta d’iceberg.
Donat que els últims anys hem patit les retallades sistemàtiques en els
recursos públics generals, en els drets sexuals i els drets reproductius,
retallades en la interrupció voluntària de l’embaràs de les menors
d’entre 16 i 17 anys i retallades en els recursos especialitzats contra les
violències masclistes. La cultura patriarcal ens culpabilitza sense que la
societat, els mitjans de masses i els poders públics s’enfrontin als mites
misògins i antifeministes.
Considerem que les violències que vivim en diferents àmbits, succeeixen
en una societat que tolera la desigualtat, i resta credibilitat i autoritat a
les dones. El masclisme alimenta la nostra desvalorització, la cosificació
dels nostres cossos i la manca de respecte a les nostres decisions.
Igualment, aquestes agressions són inseparables d’aquelles que
pateixen les persones que no responen a la masculinitat hegemònica.
Per tot això, EXIGIM:
o
o

o
o

Que la lluita contra el terrorisme masclista sigui una qüestió
d’estat.
Que es desenvolupi i s’implementi el Conveni d’Istanbul i el
compliment de les recomanacions de la CEDAW, i es reformi la llei
1/2004 perquè estiguin reflectides totes les formes de violència
contra les dones.
Que tota la societat i les seves organitzacions i institucions es
comprometin a aquesta lluita.
Que la lluita i els recursos incloguin tant la violència que exerceix
la parella o l’exparella com les agressions sexuals, l’assetjament

o

o

o

o

sexual en l’àmbit laboral, la tracta amb fins d’explotació sexual i
laboral de dones i adolescents, i totes les violències masclistes.
Que totes les instàncies de govern es comprometin realment en la
prevenció i l’eradicació de les violències masclistes, així com en
l’assistència i la reparació de totes les dones en situació de
violència, independentment de la situació administrativa en que
es trobin les dones.
Que l’accent es posi en la protecció de les afectades, facilitant
diferents sortides que impliquin una vertadera recuperació vital,
econòmica i social d’elles així com dels seus fills i filles.
Que la prevenció sigui una política prioritària, que inclogui un
sistema coeducatiu en tots els cicles, la formació específica per tot
el personal professional que intervingui en el procés, els mitjans
de comunicació, la producció cultural i la societat civil en la lluita
contra les violències masclistes.
Que els mitjans de comunicació es comprometin a fer tractament
adequat a les diferents formes de violències masclistes,
visibilitzant la foto, evitant el sensacionalisme morbós en el
tractament utilitzant un llenguatge i unes imatges no sexistes.

Preguem consciencia d’una vegada que el masclisme mata i fa que sigui
impossible la convivència exigible en una democràcia. La meitat de la
humanitat ha de seguir vivint, no podem permetre ni un assassinat més.
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.- Continuar sostenint tots els dies de l’any, els recursos personals,
materials i polítics per a la igualtat i per a la prevenció i l’atenció
jurídica, social i psicològica a les víctimes de violència masclista, en
compliment de l’art. 19 de la Llei Orgànica 1/2004, i establir un sistema
estable de finançament estatal, autonòmic i local a llarg termini.
2.- Donar una atenció estable i de qualitat, que inclogui la reparació,
l’avaluació i el seguiment, cosa que comporta la gestió pública directa
dels serveis per a la igualtat i contra la violència de gènere.
3.- Ampliar els tallers d’igualtat en tots els cursos educatius, promoció
de la igualtat i contra la violència de gènere.
4.- Seguir treballant per a la sensibilització contra el sexisme en
l’activitat cultural, d’organització de festes, de seguretat i convivència, i
totes les actuacions i serveis de competència municipal.
5.- Promoure l’eradicació del sexisme, la segregació, l’assetjament i els

estereotips sexuals en totes les nostres actuacions i serveis.
6.- Establir programes per a les dones o altres víctimes de la violència
masclista més vulnerables, perquè pateixen situacions de discriminació
múltiple, com emigrants, amb diversitat funcional, en situació d’atur o
dependents, i eliminar la victimització múltiple en els processos
d’atenció.
7.- Enviar aquest acord a la Delegació de Govern per a la Violència de
Gènere, per al seu seguiment i informes al GREVIO, per a l’aplicació del
Conveni d’Istanbul, que estableix que l’article 68 inclogui, conformi als
articles 7.3 i 18.2, les actuacions de l’administració local.

DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data
30/11/2015.
Lloret de Mar, 30 de novembre de 2015
El secretari accidental.

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:

10.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS ICV-EUIA, PPC I EN LLORET SÍ
SE PUEDE, DEMANANT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA EL
COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ EN RELACIÓ AL FINANÇAMENT DE
LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS.

Atès que l’Estatut de Catalunya, en el seu article 131.2 estableix la
competència exclusiva en educació infantil a la Generalitat de Catalunya.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya, en el seu article 198, punt 2
estipula:
“Als efectes del que estableix l’article 56.5, i preferentment per a
satisfer les necessitats d’escolarització d’infants en entorns
socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals, d’acord
amb la programació i els requisits que s’hagin establert
prèviament, el Departament ha de subvencionar la creació,
la consolidació i el sosteniment de places per a infants de
zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal.”
Atès que en el Projecte de Pressupost de la Generalitat de Catalunya per
l’any 2016 s’ha eliminat la partida destinada al finançament de les
escoles bressols de titularitat municipal, en contra del que determina la
Llei d’Educació de Catalunya.
Atès que des de l’any 2011 la Generalitat de Catalunya ha estat
incomplint les seves obligacions i acords signats amb les entitats
municipalistes en relació al finançament de les escoles bressols
municipals, primer reduint de forma unilateral i sense cap negociació
l’aportació per alumnes fins arribar a deixar-la a zero, i ara ja eliminant
la partida dels pressupostos.
Atès que l’acord entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i les Diputacions per tal que aquestes assumeixin part del
finançament de les bressols de titularitat municipal, que li pertoca a la
Generalitat, significa la total desinhibició de les seves responsabilitats,
al traspassar tot el finançament d’aquestes bressols a fons municipals, i
per tant incomplint l’article 198.2 de la Llei d’Educació de Catalunya per
part del Departament d’Ensenyament.
Atès que aquest mateix acord significarà pels ajuntaments una pèrdua
neta d’ingressos doncs els recursos que hi destini la Diputació al
sosteniment de les escoles bressols els haurà de disminuir dels recursos

disponibles pel finançament d’altres serveis o inversions 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.- Reprovar la consellera en funcions d’ensenyament, Sra.
Irene Rigau, per l’actitud continuada i pel que fa al menyspreu reiterat
vers la política educativa i el marc competencial de la LEC i els acords
signats amb les entitats municipalistes pel sosteniment de les escoles
bressol.
SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que
inclogui en el Pressupost del Departament d’Ensenyament per l’any 2016
una partida específica i amb la suficient dotació econòmica per fer front
al finançament de les escoles bressols de titularitat municipal tal i com
estipula la Llei d’Educació de Catalunya d’acord amb les competències
exclusives atribuïdes a la Generalitat de Catalunya en educació infantil
en l’Estatut de Catalunya, tot garantint la participació acordada per la
Generalitat i la representació del món local (ACM i FMC).
SEGON.- Demanar al Departament d’Ensenyament el compliment dels
acords signats amb les entitats municipalistes pel finançament de les
escoles bressols de titularitat municipal incomplerts des de l’any 2011.
TERCER.- Demanar al Departament d’Ensenyament el pagament de les
quantitats ja justificades i acceptades, relatives al finançament de les
escoles bressols de titularitat municipal.
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Ensenyament,
als Grups del Parlament de Catalunya, al Consell Escolar Municipal i a
les AMPAs de les escoles bressols municipals de la ciutat.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data
30/11/2015.
Lloret de Mar, 30 de novembre de 2015
El secretari accidental.

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:

11.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS ICV-EUIA I EN LLORET SÍ SE
PUEDE, DEMANANT LA CREACIÓ D'UNA ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DE L'EXECUCIÓ ALTERNATIVA AL PAGAMENT DE DEUTES
AMB LA HISENDA MUNICIPAL, MITJANÇANT LA REALITZACIÓ DE
TREBALLS EN BENEFICI A LA COMUNITAT.

Donada l'actual conjuntura econòmica, alguns subjectes passius no
podem fer front al pagament de deutes municipals, per la problemàtica
socioeconòmica i familiar que origina l'abonament en metàl.lic de
determinats deutes municipals.
L'Ajuntament de Lloret de Mar, en l'exercici de la potestat sancionadora
reconeguda a l'article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les bases del règim local, ostenta la competència de substituir
determinats deutes municipals per l'execució o desenvolupament de
treballs en benefici de la comunitat.
Ja que en els últims anys hi ha hagut ajuntaments propers al nostre que
han redactat una ordenança específica per abordar aquesta
problemàtica, amb resultats satisfactoris, i tenint en compte que
l'Ajuntament de Lloret de Mar no té una ordenança d'aquest tipus.
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:
1r.- Crear una comissió de treball, en la qual tinguin representació tots
els grups polítics amb l'objecte d'abordar la redacció d'aquesta
ordenança.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data
30/11/2015.
Lloret de Mar, 30 de novembre de 2015
El secretari accidental.

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
12.MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA, PER DEMANAR LA
PARTICIPACIÓ DELS SINDICATS I LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS A LA
DIVISIÓ LLORET TURISME DE LA EMPRESA MUNICIPAL LLORET FUTUR.

Fa anys l'Ajuntament de Lloret de Mar tenia un Patronat Municipal de
Turisme en el qual participaven diferents sectors de la societat: partits
polítiques, empresaris, veïns, treballadors, etc.
Posteriorment aquest Patronat el van dissoldre i es va crear la societat
privada municipal Lloret Futur, posteriorment es firma un conveni entre
l'Ajuntament i l'Associació d'Empresaris Turístics de Lloret de Mar a fi de
crear un nou òrgan de gestió que es denomina Lloret Turisme,
enquadrat a Lloret Futur, i en el qual són representats l'Ajuntament de
Lloret de Mar i l'associació anteriorment esmentada.
L'òrgan executiu de Lloret Turisme és la direcció operativa, de la qual
actualment formen part 4 representants municipals i 5 del sector privat.
En passar de Patronat Municipal de Turisme, amb participació de
diferents sectors de la societat local, a societat privada municipal, s'ha
perdut la participació de determinats sectors de la ciutat, com són les
associacions de veïns, treballadors del comerç i l'hostaleria.., i
tanmateix, la presència del sector empresarial està assegurada a través
de la direcció operativa de Lloret Turisme.
Creiem que la pèrdua de participació en aquest assumpte tan crucial per
al present i el futur de la nostra ciutat és negatiu en el moment
d'elaborar les estratègies necessàries al principal sector econòmic local,
el turisme. En l'elaboració de plans o estratègies han d'opinar el conjunt
de la societat de Lloret de Mar.
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:
1r.- La representació en aquesta divisió serà de 2 representants
d’associacions de veïns i 2 dels sindicats amb més representació al
sector de l’hostaleria i el comerç.
2n.- Que aquesta participació sigui efectiva en el termini màxim de 6
mesos des de l'aprovació d'aquesta moció.
3r.- Facultar l'alcalde de l'Ajuntament de Lloret de Mar perquè firmi els

convenis de col·laboració necessaris tendents a facilitar la participació en
la direcció operativa de Lloret Turisme a representants d'associacions de
veïns i dels sindicats més representatius de l'hostaleria i el comerç.
4t.- Notificar aquests acords a les associacions de veïns, CC.OO i UGT de
Lloret de Mar.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data
30/11/2015.
Lloret de Mar, 30 de novembre de 2015
El secretari accidental.

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
13.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS MILLOR I PPC, PER
SOL.LICITAR NOVAMENT A LA CORPORACIÓ DE SALUT, L’OBERTURA
IMMEDIATA DELS CAPS LES 24 hores. DE NO DONAR COMPLIMENT A
AQUESTA OBERTURA, PROCEDIR A L’ANUL.LACIÓ DE LA CESSIÓ DELS
TERRENYS CEDITS A LA CORPORACIÓ A LA ZONA DE FENALS, O BÉ
APLICAR-HI UN PREU DE LLOGUER.

Ja són moltes les reunions i peticions d’obertura del servei de CAP a les
nits de Lloret durant les 24 h. Que per un interès estrictament econòmic,
varen traslladar als usuaris del Cap de Fenals al Cap del Riera. Que
l’antic espai del Cap de Fenals –de titularitat municipal- va ser cedit fa
dos anys i sense cap cost, a la Corporació de Salut per ubicar-hi el
centre de rehabilitació que fins ara es trobava en el mateix hospital.
Aquests moviments venien donats perquè la Corporació pogués treure
un major rendiment econòmic de l’espai de l’hospital (segons sembla per
ubicar-hi despatxos per serveis privats) en detriment del patrimoni
municipal de tots els ciutadans de Lloret.
Donada la vergonyosa actuació per part del Consell de direcció d’aquesta
Corporació i de fer un constant cas omís a les peticions d’aquest
consistori i a l’obertura dels Caps durant la nit (i conseqüentment de les
farmàcies). Per tot això,
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.- Denunciar públicament la mala i vergonyosa gestió que es dur
a terme des d’aquesta Corporació de Salut Selva Maresme, en clar
perjudici de tots els ciutadans de Lloret i rodalies.
SEGON.- Donat un termini màxim a la Corporació d’un mes des de la
seva notificació, perquè procedeixi a tornar a oferir el servei d’Atenció
Primària de Salut, durant les nits a Lloret de Mar, és a dir, un servei
24h.
TERCER.- En el cas que no atenguessin la nostra petició d’obertura en el
temps establert (amb estudi de possibilitat de pròrroga), procedir a
l’anul.lació i retirada de la cessió dels terrenys de titularitat municipal de
Fenals en un termini màxim de 60 dies (a comptar a partir de
l’incompliment de la petició) o bé aplicar-hi un cost de lloguer, el qual

vagi destinat posteriorment a millorar qualsevol dels serveis sanitaris de
la població, o fins i tot, a la negociació de fer front amb aquests diners,
part del cost d’obertura dels Caps a les nits d’hivern, aconseguint alhora
l’obertura del servei de guàrdia de les farmàcies.

DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data
30/11/2015.
Lloret de Mar, 30 de novembre de 2015
El secretari accidental.

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
14.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS, SOBRE LA
INSTAL.LACIÓ D’UN PARC INFANTIL ACCESSIBLE i ADAPTAT PER A
NENS/ES AMB DISCAPACITAT.

Lloret de Mar compta amb un nombre d’habitants discapacitats
considerable, i entre ells, són molts els nens i nenes que integren aquest
col·lectiu.
No obstant això, al nostre municipi, en general, els parcs infantils no són
accessibles per a tots els nens i nenes ja que els menors amb
discapacitat no poden gaudir de les instal·lacions en igualtat de
condicions que la resta, doncs aquestes no es troben adaptades a les
seves necessitats específiques.
Arran de les queixes que alguns pares i mares d’aquests nens i nenes
ens han adreçat posant de manifest la manca d’equipaments adaptats
als parcs infantils de la població, entenem que és prioritari prendre les
mesures necessàries, de forma immediata, per a aconseguir esmenar
aquest dèficit d’atenció envers un col·lectiu important del nostre
municipi. Les experiències de joc contribueixen d’una manera
fonamental al desenvolupament de la personalitat dels nens, i en aquest
sentit, els parcs infantils són un lloc idoni per al gaudi, l’esbarjo, la
diversió i la socialització dels més petits.
Actualment, les instal·lacions adaptades de què disposem als parcs
infantils es limiten a dos gronxadors tipus hamaca, un d’ells situat al
parc del Rieral (col·locat recentment), i un altre al parc de Can Sabata, a
més d’algunes cistelles accessibles que trobem a diferents parcs de
Lloret.
No obstant això, aquests equipaments presenten mancances en matèria
de seguretat per a ser utilitzats per determinats nens/es amb
discapacitat, i així s’ha manifestat als serveis tècnics de Medi Ambient,
reclamant la instal·lació -al menys en un dels gronxadors hamaca
renovats recentment- de sistemes de retenció que garanteixin la
seguretat per a tots els nens, amb independència del seu grau de
minusvalidesa o de la seva discapacitat, ja sigui aquesta motora,
psíquica o sensorial.
Més enllà d’aquestes millores a emprendre en instal·lacions ja existents,
considerem rellevant que s’endegui la instal·lació d’un parc infantil amb

equipaments accessibles i adaptats que possibilitin que els nens i nenes
que viuen o que visiten Lloret de Mar, gaudeixin d’un espai d’oci on
poder interactuar al mateix temps amb altres nens i nenes amb
diferents capacitats, en un àrea de jocs inclusius, on la integració
s’assumeixi ja des de la infància.
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.- Instal·lar un parc infantil accessible i adaptat per a nens i
nenes amb discapacitat, durant el proper any 2016, determinant els
serveis tècnics de l’ajuntament la millor ubicació per al seu establiment.
SEGON.- Realitzar un estudi econòmic i destinar una dotació adequada i
suficient a la partida de “Parcs Infantils – Reformes i Millores” i/o a la
partida “Pla de mobilitat. Accessibilitat” als Pressupostos municipals
corresponents a l’any 2016 per a la instal·lació d’aquest parc infantil.
TERCER.- Procedir a la licitació per a l’adjudicació del contracte
administratiu de subministrament i col·locació del parc infantil
accessible.
QUART.- Adaptar de manera progressiva els parcs infantils del municipi
perquè puguin ser gaudits pels nens i nenes amb qualsevol tipus de
discapacitat.
CINQUÈ.- Transmetre aquests acords a les entitats i associacions de
Lloret de Mar que treballen per a les persones amb discapacitat, amb
l’objectiu de comptar amb la seva participació activa per tal de fer
efectius els anteriors acords.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data
30/11/2015.
Lloret de Mar, 30 de novembre de 2015
El secretari accidental.

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
15.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC-PM, DE CREACIÓ D’UN LLOC
PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE LES ASSOCIACIONS DEL
NOSTRE MUNICIPI.

Les associacions que conformen el teixit associatiu del nostre poble son
un pilar molt important dins del funcionament i esdevenir de la nostra
vila. Les seves activitats poden, i han fomentat, la difusió de valors com
la convivència, la cultura, la solidaritat, la gastronomia, la historia,
l’esport, l’ integració, etc. I es per això que des de el Partit del
Socialistes de Catalunya de Lloret de Mar, creiem que es mereixen tindre
i disposar d'un lloc on puguin fer valer els esmentats valors.
Des del Partit Socialista constatem l'absència d'un lloc per a les activitats
de les associacions del nostre poble.
És evident que l'organització d'esdeveniments de les associacions
sempre els hi sorgeix problemes per desenvolupar les activitats, com per
exemple: els espais, permisos municipals, talls de carrers, despeses
d'estructura i serveis, molèsties als veïns, infraestructures, etc.
Després de diverses converses amb associacions sempre s'ha vist positiu
tenir un lloc on realitzar aquests esdeveniments i on tothom tingui els
mateixos drets i obligacions.
Facilitar la feina a l'associacionisme és clau. L'administració local ha
d'estar en la primera línia de treball al costat de les associacions. Es
fonamental incentivar i motivar a totes les persones que dediquen molt
de temps de la seva vida a realitzar treballs i esforços en les seves
associacions sense tenir res a canvi, només demanen col·laboració en
crear tots junts, dinàmiques motivadores i aportar valors al nostre
poble.
Tenint el lloc on es puguin desenvolupar aquestes activitats serà
beneficiós per a tots, i a més, econòmicament també serà més rendible
per a tots els ciutadans en general.
Aquesta moció neix, com hem dit anteriorment de la necessitat que ha
sigut transmesa i recollida de conversacions i escoltar a tots aquells
veïns que pertanyen a una associació al nostre poble: el trobar un lloc
propi, però a la vegada de tots, on puguin disposar de tot el necessari
per dur a terme les seves activitats.

Per el seu valor social, així com el foment de la participació, es necessari
facilitar un lloc que garanteixi la pràctica que actualment estan realitzant
aquestes associacions. Això crearà una dinàmica de col·laboració entre
els promotors de les associacions i la promoció econòmica del nostre
poble. A mes a mes, utilitzar-ho com a reclam turístic per a tota la gent
que ens visita.
Aquest lloc de associacions ha de ser un espai públic i obert a tothom,
educatiu, participatiu, integrador, cultural, cohesionador i pròxim.
Volem que totes les associacions del nostre poble es sentin en un espai
propi, però a la vegada que sigui un vehicle de promoció i de formació,
on puguin sorgir noves associacions.
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: Traçar un pla de treball des del departament de participació
ciutadana conjuntament amb les associacions de Lloret de Mar i els
grups municipals representats en aquest consistori per trobar un lloc on
es pugui dur a terme les associacions; les seves activitats.
SEGON: Crear un reglament regulador de funcionament del lloc amb
drets i obligacions de les associacions del nostre municipi que facin ús
intern de tot l'equip logístic i instal·lacions de aquest lloc.
TERCER- Creació de una base d’associacions on hi estiguin totes les
dades complertes, les activitats que es realitzaran anualment, a fi de
poder publicitarles i puguin ser-hi a l'abast de tot ciutadà que vulgui
disposar d'aquesta informació, per poder oferir-la com a oferta turística
de la nostra població.
QUART- Signar un conveni de col·laboració entre l' ajuntament i
cadascuna de les associacions registrades. L’ ajuntament publicarà
anualment l'import econòmic que rep cada associació, el concepte del
mateix, així com els espais públics que tenen assignats.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data
30/11/2015.
Lloret de Mar, 30 de novembre de 2015
El secretari accidental.

PROPOSTA AL PLE MUNICIPAL:
16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PPC, DE DOTACIÓ ECONÒMICA PER
A L’ONG PROACTIVA OPEN ARMS, PER LES TASQUES HUMANITÀRIES
QUE ES VENEN REALITZANT A GRÈCIA.
Des
de
fa
mesos
Proactiva
Open
Arms
(http://wwwproactivaopenarms.org/), ONG que està formada per la
major part de socorristes que realitzen les tasques de socorrisme a les
nostres platges i vinculada a l’empresa que presta els seus serveis de
salvament
i
socorrisme
a
Lloret de
Mar,
està treballant
desinteressadament en una labor humanitària, posant en pràctica els
seus dots de professionalitat constatada en allò que millor saben fer,
que no és altra cosa que salvar vides al mar.
Es troben en aquests moments a les platges de Lesbos i Chios a Grecia,
van arribar allà amb 15.000 € que van recol.lectar de les seves pròpies
butxaques, sense ajuts públics. Els han invertit en costejar els treballs
de salvament d’un mes. Amb ells han aconseguit que trepitgin terra de
manera més segura unes 20 embarcacions al dia, amb unes 50 persones
en cadascuna d’elles, incloent ancians i nens. En total unes 1.000
persones al dia.
En aquests moments es troben amb una dificultat afegida, que és la
manca de recursos econòmics que comencen a escassejar per poder
continuar amb aquesta magnífica tasca a Grècia.
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.- Que es doti d’una aportació econòmica a l’ONG Proactiva Open
Arms, per ajudar a continuar amb les tasques humanitàries que venen
realitzant a Grècia.
SEGON.- Que es procedeixi al reconeixement i felicitació pública
d’aquesta ONG per part del Plenari de Lloret de Mar.
DILIGENCIA.Aquesta proposta ha estat aprovada en la
corresponent Comissió Informativa per sotmetrela a la consideració del Ple, en sessió de data
30/11/2015.
Lloret de Mar, 30 de novembre de 2015
El secretari accidental.

