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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 02/2016 
Dia: 29 de febrer de 2016  
Sessió: ordinària 
Horari: de 18:00 a 22:47  hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Jaume Dulsat i Rodríguez, Alcalde-President 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Albert Robert i Ribot 
Lluïsa Baltrons i Molina 
Joan Gou i Campamar 
Mònica Cunill i Olivas 
Josep Lluis Llirinós i Moreno 
Marc Fuertes i Garcia 
Carme Pascual i Escot 
Richard Gerald Bentham 
Carolina Ruiz i Carelli 
Antonio J. Lorente i Estepa 
Eduard Lopez i Àlvarez 
Cristian Fernandez i Madueño 
Jordi Orobitg i Solé 
Joan Bernat i Pané 
Xavier Rodriguez i Pacios 
Miguel Gracia i Moreno 
Jordi Hernandez i Garcia 
Jaime Muzas i Marcos 
Enric Martinez i Maiz 
Paulino Gracia i Montañez 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general 
 
El Sr. Alcalde obra la sessió, i manifesta que en nom de tota la Corporació 
vol fer arribar un missatge de condol a la família del Sr. Angel Barrero 
Flores, alhora també familiar proper de la regidora Sra. Carmen Pascual 
Escot, a qui acompanyen al sentiment per aquesta pèrdua. 
 
Seguidament, explica que tots els grups varen pactar la creació d’un grup 
de treball per tractar el tema de les urgències nocturnes del CAP. Que ja 
s’han reunit en dues ocasions, i que en aquesta última -el passat dijous- es 
va acordar, entre altres accions, concertar una reunió amb el Conseller de 
Sanitat, l’Honorable Sr. Antoni Comín, en la que assistirà un membre de 
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cada grup municipal i un representant de l’associació de veïns. 
 
També s’està preparant un esborrany de manifest a fi que s’hi puguin 
adherir totes les associacions que hi estiguin interessades.  
 
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (08/02/2016). 
 
Tot seguit, s'examina l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia  8 de 
febrer de 2016 la qual, trobada conforme, és aprovada per unanimitat dels 
reunits. 
 
2.- DESPATX ALCALDIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i dóna lectura al despatx d’alcaldia 
corresponent al període des de l’últim Ple: 
 
DESPATX D’ALCALDIA FEBRER 2016 
 

- Dia 9 de febrer: Assistència al Ranxo de Vidreres. 
 

- Dia 9 de febrer: Recepció a l’Alcaldia amb uns dirigents de la regió 
de Marneuli (Georgia). 

 
- Dia 11 de febrer: Assistència, juntament amb el regidor de 

Participació Ciutadana, Sr. Josep Lluís Llirinós, a la roda de premsa 
dels Pressupostos Participats. 

 
- Dia 11 de febrer: Assistència al taller Repensa, a la sala polivalent 

de la casa de la cultura.  
 

- Dia 14 de febrer: Assistència a l’acte d’agermanament de la Penya 
del Graná, Los Pueblos de Íllora i l’Associació Cultural Extremeña de 
Lloret de Mar, a l’esplanada del Teatre Municipal. 

 
- Dia 15 de febrer: Assistència a la reunió de ICV, per tractar el tema 

de les urgències nocturnes als CAP’s de Lloret de Mar, a la seu d’ICV. 
 

- Dia 15 de febrer: Assistència a la inauguració del cinema al Teatre 
Municipal de Lloret de Mar. 

 
- Dia 16 de febrer: Assistència a la constitució del Consell de Barris 

pels pressupostos participats, a la sala d’actes de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar. 

 
- Dia 17 de febrer: Visita a la urbanització Lloret Blau. 

 
- Dia 17 de febrer: Acte de reconeixement, de 25 anys de serveis 

prestats a l’administració, a la Sra. Anna Bernà a l’Alcaldia. 
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- Dia 21 de febrer: Assistència a l’aplec dels Perdons, acte organitzat 
pel Xino-xano a Santa Cristina. 

 
- Dia 22 de febrer: Assistència a l’Ajuntament dels Infants, a la sala 

d’actes municipal.  
 

- Dia 23 de febrer: Assistència, juntament amb altres regidors de la 
Corporació, a l’acte de reconeixement a Joel Da Silva i a l’ONG 
Proactiva Open Arms, pels treballs humanitaris que duen a terme a la 
Illa grega de Lesbos, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar. 

 
- Dia 24 de febrer: Assistència, juntament amb els regidors, al 

Consell d’Administració de Lloret Futur, Consell de la ràdio i 
comissions informatives del Ple, a la sala d’actes municipal. 

 
- Dia 25 de febrer: Assistència al Taller Repensa: “Marca i Model de 

Ciutat”, a la Casa de la Cultura de Lloret de Mar. 
 

- Dia 25 de febrer: Assistència, juntament amb els regidors 
municipals i els representants veïnals, a la reunió per tractat el tema 
de les urgències nocturnes, a la sala d’actes municipal. 

 
- Dia 26 de febrer: Assistència a l’acte de presentació de la donació 

del fons fotogràfic del Sr. Josep Valls Roca, Bambi, a l’arxiu municipal, 
sala d’actes de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 

 
- Dia 27  de febrer: Assistència als actes de celebració del dia 

d’Andalusia organitzats per la Casa de Cúllar, aperitiu i lliurament de 
placa d’agraïment a l’Ajuntament i dinar a l’Hotel Don Juan. 
Homenatge a la bandera. 

 
- Dia 27 de febrer: Recepció a la sala d’actes de l’Ajuntament de 

representants de Los Pueblos de Íllora i Coro Rociero. Assistència al 
sopar de la Casa de Andalucia a l’Hotel Evenia. 

 
3.- DESPATX ASSUMPTES DE TURISME. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Gou, regidor 
delegat de turisme, que dóna lectura al despatx dels assumptes de turisme: 
 
DESPATX D’ASSUMPTES DE TURISME FEBRER 2016 
 
- 10 de febrer. Reunió amb la Direcció General de Turisme sobre el Pla 

Operatiu Lloret de Mar a Barcelona.  
 
- 11 de febrer. Organització i assistència al taller Repensa Lloret de 

Jaume Angerri sobre Comerç i serveis. 
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- 11 de febrer. Assistència a la reunió anual del Catalunya Film 
Commission a Terrassa. 

 
- 18 de febrer. Junta Directiva del Lloret Convention Bureau. 
 
- 24 de febrer. Reunió del grup de treball del Pla operatiu de reconversió 

turística de Lloret de Mar a Barcelona. 
 
- 24 de febrer. Consell d’Administració de Lloret Futur S. A. 
 
- 24-26 de febrer. Assistència a l’Spring Meeting d’European Cities 

Marketing a Madrid. 
 
- 24 de febrer. Presentació del projecte “Olot-Girona-Lloret” a l’Spring 

Meeting d’European Cities Marketing de Madrid. 
 
- 25 de febrer. Organització i assistència al taller Repensa Lloret de Toni 

Puig sobre Marca i model de ciutat. 
 
- 28 de febrer. Assistència al Festival Internacional “Gat de la lluna”. 
 
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
GENERAL DE L’EXERCICI 2015 I INFORMAR SOBRE ELS DRETS DE 
DIFÍCIL O IMPOSSIBLE RECAPTACIÓ. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160229&punto=4 
 
Sense més deliberació, el Sr. Alcalde dóna lectura a la següent proposta: 
 

A) Aquesta Alcaldia-Presidència, complimentant les bases d’execució 
del pressupost (base 17), en relació a l’article 191.3 del RDL 2/2004 
de 5 de març Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
dóna compte al Ple de la Corporació del Decret de data 16 de febrer 
d’enguany  relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost general 
de l’any 2015, que és a tenor del següent: 
 

“DECRET: 
A la Vila de Lloret de Mar, disset de febrer de dos mil catorze en 
compliment del que estableix l’article 191.3 del RDL 2/2004 de 5 de 
març, Text Refós de la Llei  Reguladora d’Hisendes Locals. 
RESOLC: 
Aprovar la liquidació del PRESSUPOST GENERAL que integra el 
pressupost de la pròpia Corporació i de l’Organisme Autònom Serveis 
de Comunicació corresponents a l’exercici de 2015 formulada pels 
serveis de la intervenció municipal. 
Així ho mana i signa a Lloret de Mar l’alcalde, Sr. Jaume Dulsat i 
Rodríguez i jo, el Secretari, Sr. Rafel Garcia Jiménez, en dono fe.” 
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B) Informar sobre els drets de difícil o impossible recaptació de la 
liquidació del pressupost general quin detall s’adjunta a la present 
proposta. 

 
5.- APROVACIO DEL PLA ECONOMIC I FINANCER 2016-2017. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160229&punto=5 
 
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada 
per 15 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, PSC-CP ERC-
AVANCEM, ICV-EUIA, PPC i EN LLORET SÍ SE PUEDE, i 6 abstencions dels 
regidors dels grups de MILLOR i CIUTADANS. Per tant, el Ple Municipal 
adopta el següent acord: 
 

Atès que, d’acord amb l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i a l’article 
10 de l’Ordre ECF/138/2007 i l’article 19 del RD 1463/2007, de 2 de 
novembre, procedeix l’elaboració d’un Pla Econòmic-Financer (PEF) en 
que es definiran les polítiques d’ingressos i despeses que s’aplicaran 
per corregir la situació de desequilibri pressupostari de la liquidació de 
l’exercici del 2015 durant l’any en curs i el següent, és a dir, 2016 i 
2017. 
  
Atesa la memòria de l’Alcaldia, on es realitzen una sèrie de previsions 
d’ingressos i despeses per l’exercici pressupostari de 2016 i 2017, i 
seguint les recomanacions tècniques esmentades per la present, es 
motiva i justifica aquest Pla Econòmic Financer (PEF). 
 
Atès l’informe d’Intervenció on s’efectuen un conjunt de 
consideracions respecte a la situació actual i previsions futures.  
 
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 el Pla Econòmic Financer (PEF) pels exercicis 
pressupostaris del 2016 i 2017, d’acord amb l’article 21 de la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera i els articles 19 a 21 del Reial Decret 
1463/2007, de 2 de novembre.  
 
SEGON.- COMUNICAR a la Direcció General de Política Financera del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant la remissió de la pertinent 
documentació de l’aprovació plenària d’aquest PEF d’acord amb 
l’article 10 del Text consolidat de l’articulat i els annexos de l’Ordre de 
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ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela 
financera dels ens locals. Així mateix es comunicarà al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Publiques tal i com estableix la normativa 
vigent. 

 
6.- RATIFICACIO DECRET D’ALCALDIA – NOMENAMENT MEMBRES 
CONSELL EDUCACIÓ. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160229&punto=6 
 
Sense més deliberació es passa a votació la proposta, la qual és aprovada 
per unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent 
acord: 

 
Des de l'última sessió del Ple, mitjançant Decret d’Alcaldia ha 
adoptat, per raons d'urgència, acords de competència  del Ple  i que, 
com a conseqüència, cal la seva ratificació  per aquest. Aquesta 
resolució és la següent: 

 
“DECRET D’ALCALDIA 
Núm. decret/data: 2016LLDA000288 
11/02/2016 
 
REF. EXP.:NOMENAMENT MEMBRES CONSELL EDUCACIÓ. 
SECCIÓ: SERVEIS JURÍDICS / UNITAT JURÍDICA 
 
G112016000070 – diversos ssjj 31/15 
 
Per acords del Ple Municipal de dates 13/07/2015 i 03/08/2015, es va 
nomenar –entre altres- els membres del Consell Escolar Municipal. 
 
Posteriorment, per acord Plenari de 21/092015, es va aprovar inicialment la 
modificació del REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE 
LLORET DE MAR, en el sentit de canviar la denominació de dit reglament i 
així com de diversos articles per tal d’adaptar-lo a la normativa vigent. 
Aquest Reglament va entrar en vigor el dia 20 de gener de 2016. 
 
Com a conseqüència d’aquesta modificació, s’ha variat el nombre de regidors 
que composen el Consell Municipal d’Educació, per la qual cosa cal fer nous 
nomenaments. 
 
Per tot el que s’ha exposat, 
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Delegar la Presidència del Consell Municipal d’Educació de Lloret 
de Mar en la Regidora d’Ensenyament Sra. Mònica Cunill i Olivas, que 
representarà el grup municipal de CIU. 
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SEGON.- Nomenar els següents regidors com a membres del Consell 
Municipal d’Educació de Lloret de Mar: 
 
Per MILLOR: Carmen Pascual i Escot 
Per PSC-CP: Eduardo López i Álvarez  
Per ERC-AVANCEM: Jordi Orobitg i Solé 
Per ICV-EUiA: Xavier Rodríguez i Pacios 
Per CIUTADANS: Jordi Hernández i Garcia 
Per PPC: Enric Martínez i Maiz 
Per EN LLORET SI SE PUEDE: Paulino Gracia i Montañez 
 
TERCER.- Ratificar aquesta Resolució en la primera sessió que celebri el Ple 
Municipal.” 

 
7.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'ANY 
2016. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160229&punto=7 
 
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada 
per 17 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, PSC-CP ERC-
AVANCEM, ICV-EUIA, CIUTADANS, PPC i EN LLORET SÍ SE PUEDE, i 4 vots 
en contra dels regidors del grup de MILLOR. Per tant, el Ple Municipal 
adopta el següent acord: 
 

Vist que es fa necessari modificar la Plantilla de Personal per a l’any 
2016 aprovada per acord Plenari, en sessió ordinària celebrada el 21 
de desembre de 2015. 
 
Vist que aquesta modificació de plantilla és per ampliació de serveis 
existents i respon a dos fets que s’exposaran a continuació i que 
permeten garantir el correcte funcionament de l’organització interna.  
 
En primer lloc, atès que, per sol·licitud expressa de canvi de lloc de 
treball, per raons de salut que impedeixen el seu normal i correcte 
desenvolupament de la tasca que té encomanada, d’un treballador 
laboral fix adscrit als Serveis Municipals de Comunicació, amb 
categoria de Locutor (C2), es proposarà al Consell Rector de l’Ens 
Autònom, que la en sessió ordinària de data 24 de febrer d’enguany 
doni el vist i plau a la transformació de l’esmentada plaça en Auxiliar 
de Màrqueting de la plantilla de l’Ajuntament i que estarà adscrita a la 
Secció de Turisme.   
   
Atès que, l’esmentat treballador, reuneix els requisits, coneixements i 
les aptituds, així com la formació per ocupar la plaça transformada 
d’Auxiliar de Màrqueting.   
 
En segon lloc, atès que, dues places de la plantilla poden ser 
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amortitzades, ja que la reserva del lloc de treball que les condicionava 
d’acord amb l’article 48.2 del RDL 2/2015, de 23 d’octubre, ha estat 
finalitzada per resolució expressa de l’INSS i vist que, la Llei 48/2015 
de 29 d’octubre de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016, fixa 
la taxa de reposició d’efectius en el 50%, permetent la creació, en 
aquest cas, d’una nova plaça.  
 
Atès allò que disposen els arts. 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril 
modificat per la Llei 11/99, de 21 d’abril; els arts.  126 i següents del 
RDL 781/86, de 18 d’abril (Text Refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de Règim Local); arts. 27 i 28 del Decret 214/90, 
de 30 de juliol, i la resta de disposicions vigents en la matèria. 
 
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.- Modificar l’Annex I de la següent manera:  

 
MODIFICACIÓ PLANTILLA 

 
LABORALS  
 
TRANSFORMACIÓ DE PLAÇA 
 
Locutor (C2) de la Plantilla de l’Ens autònom Serveis Municipals de 
Comunicació com a Auxiliar de Màrqueting (C2) adscrit a Turisme. 
Una plaça. 
 
AMORTITZACIÓ DE PLACES 
 
1. Netejadora – AP 
2. Jardiner – C2 
 
FUNCIONARIS           
 
CREACIÓ DE PLACES 

 
Tècnic Aux. Biblioteca C1. Una plaça.  
 

SEGON.- Modificar l’Annex II de la Plantilla Municipal, en la forma    
següent: 

 
LABORALS 
 
S’elimina una plaça de jardiner (C2) 
Jardiners C2 8 0 8LF  
 
S’elimina una plaça de netejadora (AP) 
Netejadores AP 5 0 5LF 
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S’inclou una plaça d’Auxiliar de Màrqueting (C2)  
Auxiliar màrqueting C2 15 0 1LF 
 
FUNCIONARIS 
 
S’inclou una vacant de Tècnic Auxiliar de Biblioteca (C1) 
Tècnic Auxiliar 
Biblioteca 

C1 7 1 6FC+1V 

 
TERCER.- Modificar l’Annex IV de la Plantilla Municipal, d’acord amb 
els canvis efectuats.  

 
8.- NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR i SUBSTITUT DE LLORET 
DE MAR. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160229&punto=8 
 
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada 
per 18 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, MILLOR, PSC-CP 
ERC-AVANCEM, CIUTADANS i PPC, i 3 en contra dels regidors dels grups de 
ICV-EUIA i EN LLORET SÍ SE PUEDE. Per tant, el Ple Municipal adopta el 
següent acord: 
 

Vistos els escrits tramesos pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de data 29/04/2015 i 02/12/2015, respectivament,  pel 
qual ens comuniquen que degut a la finalització del termini de 4 
anys per al qual va ser anomenat l’actual Jutge de Pau titular i el 
substitut de Lloret de Mar, cal procedir a realitzar el procés per a la 
seva reelecció. 
 
Vist que l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder  Judicial 
determina que els jutges de pau i els seus substituts  seran elegits 
pel Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable de  la majoria absoluta 
dels seus membres, entre les persones que ho sol.licitin i reuneixin 
les condicions legals i, en cas de no haver-hi sol·licituds, el Ple 
elegirà lliurament. 
 
Vist que mitjançant anunci al BOP n. 11 de data 19/01/2016, s’ha 
publicat la convocatòria per cobrir la plaça de Jutge de Pau titular i 
la de substitut de Lloret de Mar. Durant el termini de presentació de 
sol.licituds, se n’ha presentat les següents: 
 
- DARWIN AUSTRICH MARTELL el dia 22/01/2016, Registre 

d’Entrada E2016001286, com a Jutge de Pau titular. 
- JOAN JOSEP GIL MORETONES el dia 26/01/2016, Registre 

d’Entrada E2016001628, com a Jutge de Pau substitut. 
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- JAVIER DE LA RIVA ARIAS el dia 02/02/2016, Registre d’Entrada 
E2016002214, com a Jutge de Pau titular. 

- JORDI CAPDEVILA OLIVAS el dia 16/02/2016, Registre d’Entrada 
E2016003399, com a Jutge de Pau titular i substitut. 

 
Atès, que estudiada la documentació presentada, es considera que 
reuneixen els requisits que es demanen per optar a aquest càrrec. 
 
Atès, els articles 101 i 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i 
articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/95, de 7 de juny, de Jutges de 
Pau. 
 
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.- Proposar com a Jutge de Pau titular de Lloret de Mar, per 
un termini de 4 anys a comptar des de la data del seu nomenament 
a la següent persona: 
 

- JORDI CAPDEVILA OLIVAS 
 
SEGON.- Proposar com a Jutge de Pau substitut de Lloret de Mar, 
per un termini de 4 anys a comptar des de la data del seu 
nomenament a la següent persona: 
 

- JOAN JOSEP GIL MORETONES 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Jutjat de Primera Instància i 
Instrucció corresponent, als efectes que es determinen en els 
apartats 3 i 5 de l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 
 
QUART.- Notificar aquest acord als interessats, recordant-los que 
haurà de prestar jurament del càrrec pel que han estat nomenats 
davant el Jutjat de Primera Instància i Instrucció corresponent. 

 
9.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA, PER A LA CREACIÓ DEL 
CONSELL ASSESSOR DE LA GENT GRAN. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160229&punto=9 
 
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada 
per 6 vots a favor dels regidors dels grups de ICV-EUIA, CIUTADANS, PPC i 
EN LLORET SÍ SE PUEDE, i 15 abstencions dels regidors dels grups de CIU, 
MILLOR, PSC-CP i ERC-AVANCEM. Per tant, el Ple Municipal adopta el 
següent acord: 
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La participació ciutadana ha de ser un dels eixos vertebradors de la 
política, i especialment de la municipal. Les persones que estan en 
primera línia de l'activitat política tenen l'obligació de facilitar la 
participació en els assumptes públics a aquelles persones i/o 
col·lectius que ho desitgin. 
 
A part de la participació individual, també s'ha de promoure la 
col·lectiva, és a dir, facilitar que grups de diversa índole i interessos 
puguin opinar i/o decidir sobre allò que els incumbeix.  
 
En el ple municipal del passat 8 de febrer de 2016 es va aprovar una 
moció per a l'adhesió d'aquest Ajuntament a la xarxa mundial de 
l'O.M.S. per a ciutats amigables amb la gent gran. La inclusió de 
Lloret de Mar en aquesta xarxa de ciutats pot ser molt positiva, 
sobretot per a les persones més grans que viuen a la nostra ciutat, 
que és un col·lectiu que passa de les 5.000 persones.  
 
L'elaboració de la guia d'acció d'aquesta xarxa s'ha de realitzar d'una 
forma participativa, és més, en les guies d'acció elaborada en altres 
ciutats es preveu la creació del Consell de la Gent Gran, com l'òrgan 
consultiu i de participació de l'Ajuntament per a les qüestions 
referents a la gent gran de la ciutat i, en concret, per a les 
competències i funcions que comportin la millora del benestar i la 
qualitat de vida d'aquest sector de la població. És també un òrgan de 
participació i consulta en l'àmbit ciutadà i, per tant, valora i assessora 
en aquelles polítiques generals des de la perspectiva de la gent gran.  
 
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.- Constituir una comissió de treball per a redactar el reglament de 
funcionament del Consell de la Gent Gran, amb la participació dels 
grups municipals, les associacions de pensionistes i/o jubilats 
existents en el municipi i els representants de les persones grans en 
el Consell Assessor i de Govern del Casal de la Gent Gran. 
 
2n.- Una vegada redactat i aprovat el reglament, procedir a la 
constitució de l'esmentat Consell. 
 
3r.- Comunicar aquests acords a les associacions de pensionistes i/o 
jubilats del municipi i al Consell Assessor i de Govern del Casal de la 
Gent Gran.  

 
10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MILLOR, PER A LA CREACIÓ D’UN 
PUNT  D’ATENCIÓ  POLICIAL I DE CONTROL AL CENTRE,  DURANT  –
COM A MÍNIM- LA TEMPORADA TURÍSTICA. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
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http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160229&punto=10 
 
El Sr. Martínez, en representació del grup municipal de PPC, manifesta que 
han preparat una esmena a la moció, tot i que puntualitza que retira la frase 
“...a la Plaça Pere Torrent...” que figura al final del text que afegeix a la 
moció. Per tant, l’esmena és del tenor següent: 
 

Estem plenament d’acord amb la necessitat de la instal.lació d’un 
punt d’atenció de la Policia Local al centre de la població i més 
concretament a la Plaça Pere Torrent, atesa la nova ubicació de la 
prefectura de la nostra policia local, motiu pel que presentem aquesta 
esmena, que creiem complementa la presentada inicialment pel 
Moviment Independent de Lloret. 
Proposem inserir un tercer punt que quedaria redactat de la següent 
manera: 
“TERCER.- Sempre i quan els informes tècnics i policials siguin 
favorables, dotar en el pressupost municipal per a l’exercici 2017 
d’una partida per la ubicació d’una oficina d’atenció ciutadana de la 
Policia Local”. 

 
Intervé el Sr. Fuertes dient que fa un petit canvi en el punt SEGON de la 
part dispositiva, en el sentit d’afegir al final la frase “...i les seves 
característiques...”. 
 
En primer lloc, es passa a votació l’esmena presentada per PPC, la qual és 
aprovada per 19 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, MILLOR, 
PSC-CP, ERC-AVANCEM, CIUTADANS, PPC i EN LLORET SI SE PUEDE, i 2 
abstencions dels regidors del grup de ICV-EUIA. 
 
A continuació, es passa a votació la moció amb l’esmena incorporada, la 
qual és aprovada per 19 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, 
MILLOR, PSC-CP, ERC-AVANCEM, CIUTADANS, PPC i EN LLORET SI SE 
PUEDE, i 2 abstencions dels regidors del grup de ICV-EUIA. Per tant, el Ple 
Municipal adopta el següent acord: 
 

Donat que el recent canvi d’ubicació de les instal.lacions policials 
suposen una distància considerable des del centre, la nostra formació 
creu adient l’estudi per a la creació d’una oficina policial d’atenció al 
ciutadà al centre de la vila (de ser possible a la zona de Just Marlès, 
dins el casc antic o a la zona del passeig) que a més representi un 
punt de control permanent per evitar aldarulls o possibles petits 
delictes. 
 
El nostre criteri seria el d’establir un espai de propietat municipal al 
centre de la vila amb un o dos agents segons el mes i l’hora del dia. 
 
Aquest punt milloraria molt l’atenció al ciutadà i, en especial, als 
nostres visitants, a més de tenir un efecte de control i fins i tot 
dissuasori als aldarulls en una de les zones de més afluència de 
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visitants, fent a més de primer filtre per desplaçar-se fins a les noves 
instal.lacions. 
 
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 s’iniciï l’estudi per a la ubicació d’un espai de propietat 
municipal al centre de la vila, així com les dates i horaris de 
funcionament per part dels tècnics policials corresponents per atendre 
als ciutadans i visitants de la nostra vila. 
 
SEGON.- Un cop valorada la seva viabilitat, dur a terme la proposta 
de caràcter experimental per aquesta temporada 2016 establint en 
reunió de portaveus la seva possible ubicació i valoració dels costos 
corresponents en personal, despeses i les seves característiques. 
 
TERCER.- Sempre i quan els informes tècnics i policials siguin 
favorables, dotar en el pressupost municipal per a l’exercici 2017 
d’una partida per a la ubicació d’una oficina d’atenció ciutadana de la 
Policia Local. 

 
Essent les 21:03 hores, el Sr. Alcalde fa un recés de la sessió Plenària, la 
qual es torna a reprendre a les 21:14 hores. 
 
11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MILLOR, PER A LA CREACIÓ D’UN 
NOU ESTACIONAMENT DE BUSOS PER A TURISTES A LA VILA. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160229&punto=11 
 
Sense més deliberació es passa a votació la proposta, la qual dóna un 
resultat de 4 vots favorables dels regidors del grup MILLOR, i 17 vots en 
contra dels regidors dels grups de CIU, PSC-CP, ERC-AVANCEM, ICV-EUIA, 
CIUTADANS, PPC i EN LLORET SÍ SE PUEDE. Per tant, el Ple Municipal 
rebutja la proposta presentada del tenor següent: 

 
Que després de les recents modificació del Pla Parcial de Sant Quirze 
amb la pèrdua del pàrquing de busos pels turistes que ens visiten, i 
donat el caràcter temporal de l’actual pàrquing cedit per un privat a la 
zona de Santa Clotilde, creiem que és molt necessari l’adequació d’un 
nou estacionament municipal de bus a Lloret de Mar. 
 
Donat que ja és una petició i necessitat coneguda per tots –creiem 
que fins i tot unànimement- i donat que en breu l’actual zona de 
dipòsit de vehicles es reubicarà deixant lliure aquest espai, la nostra 
formació proposa la creació d’un nou pàrquing de bus en els espais de 
l’actual dipòsit de vehicles conjuntament amb el pàrquing de sorra 
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col.lindant amb la piscina municipal. 
 
Per l’espai que disposaríem, calculem que hi podríem donar cabuda 
prop d’una cinquantena de vehicles autocars. 
 
Creiem que la zona és ideal, ja que no hi ha veïns a prop als qui els hi 
pugui destorbar l’activitat; el pàrquing estaria cèntric, fins i tot per fer 
la descàrrega per a hotels de la zona o pels propis conductors; i el 
seu accés per la nova rotonda de Sra. de Rossell o per l’Avinguda 
Rieral des del centre, no crearia cap tipus de problemes de trànsit. 
 
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 s’iniciï el projecte d’adequació de l’espai i la valoració del seu 
cost, per si cal la necessitat d’una modificació de crèdit posterior –o ja 
de cara a la valoració de propers pressupostos- per dur a terme 
aquesta adequació, per quan un cop realitzat el canvi d’ubicació del 
dipòsit de vehicles, establir el nou pàrquing de busos turístics 
municipals en aquesta zona. 

 
12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC-AVANCEM, CIU, PSC, ICV-
EUIA i EN LLORET SI SE PUEDE, DE SUPORT AL BANC D’ADN PER A 
LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160229&punto=12 
 
Sense més deliberació es passa a votació la proposta, la qual és aprovada 
per unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent 
acord: 
 

La utilització de les proves d'ADN com a eina per la recuperació de la 
dignitat i la memòria històrica, és una iniciativa per identificar els 
desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir l’ADN pur dels 
familiars dels desapareguts  per tal que, quan s’obrin fosses comunes 
relacionades amb la Guerra Civil i la postguerra (1936-1977) i es 
facin exhumacions de Cossos, es puguin identificar de forma ràpida i 
fiable. 
 
El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de 
Catalunya va organitzar un cicle de conferències sobre la Guerra Civil, 
anomenat “Fosses Comunes: un passat no oblidat”. Tenim una llei de 
fosses però no hi ha cap pla definit pel que fa a la recollida de les 
mostres d’ADN. És per aquest motiu que diversos familiars de 
persones desaparegudes van prendre consciència de la urgència de 
conservar el testimoni genètic dels familiars  vius, cada cop més 
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grans i amb risc de desaparèixer, per tal d’assegurar les futures 
comparatives d'ADN i mantenir l’esperança de la identificació dels 
desapareguts. 
 
El departament de Genètica Forense de la Universitat de Barcelona i 
la Fundació Bosch i Gimpera van assumir el repte i es van posar a 
treballar en la creació d’un protocol rigorós, però a la vegada senzill i 
barat, per tal d’obtenir i guardar les mostres dels familiars en un banc 
genètic. Era el juliol de 2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava fent 
a d’altres països del món que han patit conflictes similars: 
http://dom.cat/5br. 
 
El setembre de 2013, aprofitant la inspecció dels emissaris del Grup 
de  Desaparicions Forçades de l’ONU a l’Estat espanyol, es va 
informar d’aquesta iniciativa al Parlament de Catalunya. El 19 de 
desembre del mateix any, es va aprovar una moció amb una àmplia 
majoria per tal de posar a l’agencia del Govern del Banc d’ADN, la 
modificació de la llei de Fosses i l’actualització del mapa de fosses. 
 
El 22 de juny de 2015, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als 
familiars desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de 
finançament pel projecte a través de Verkami. Amb el finançament 
rebut s’ha creat un material audiovisual, en forma de curt documental 
interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat d’aquesta eina 
genètica per a la identificació de persones desaparegudes. 
 
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. Mostrar el suport institucional de l'Ajuntament de Lloret de 
Mar a la iniciativa del Banc d'ADN per a la futura identificació dels 
parents desapareguts a la Guerra Civil. 
 
SEGON. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc 
d'ADN als ciutadans i ciutadanes del municipi de Lloret de Mar, 
mitjançant les mesures: 
 

- Organitzant conferències informatives sobre la iniciativa i 
divulgar el material audiovisual i de difusió del Banc d'ADN. 

- L'enviament d'una circular informativa sobre la iniciativa a les 
entitats de tot el municipi. 

- La col·locació d'un banner a la web municipal que faci enllaç 
amb el projecte del Banc d'ADN i amb altra informació 
relacionada amb les identificacions dels desapareguts. 

- La formació i informació dels treballadors/es de l'Oficina 
d'Atenció al Ciutadà o de l’oficina municipal que es determini, 
per tal que puguin informar d'aquesta iniciativa per facilitar, si 
és el cas, que els familiars que tinguin desapareguts puguin 
fer-se la prova d'ADN que ha de servir per identificar els 
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cossos de les fosses o altres que en un futur es puguin 
exhumar. 

 
TERCER. Informar d'aquest acord al departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya, als membres de la Comissió d'Afers 
Institucionals del Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, i als impulsors del Banc d'ADN de Catalunya 
que gestionen les Desaparicions Forçades del període 1936-1977.  

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

 PRECS. 
 PREGUNTES. 

 
Pregunta presentada pel Sr. Paulino Gracia, en representació del grup 
municipal En Lloret sí, se puede: 
 

“En quin estat està la selecció del director de la piscina?” 
 
Pregunta presentada pel Sr. Paulino Gracia, en representació del grup 
municipal En Lloret sí, se puede: 
 

“Quins han estat els acords amb l’Associació Espai Setè Art, per a 
l’explotació del Teatre Municipal com a sala de cinema?” 
 

Pregunta presentada pel Sr. Paulino Gracia, en representació del grup 
municipal En Lloret sí, se puede: 
 

“En el nou accés del Camí de Mas Arboç, les tapes del clavegueram 
estan per sobre del paviment, cosa que ja ha provocat algun lleu 
accident per caiguda. Així mateix, els accessos de vianants al 
supermercat Lidl encara no estan finalitzats. Quan està prevista la 
finalització de les obres?” 
 

Pregunta presentada pel Sr. Paulino Gracia, en representació del grup 
municipal En Lloret sí, se puede: 
 

“Què ha costat la campanya de Pressupostos Participatius?. S’ha 
valorat algun retorn?” 
 

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

“Vist que fa alguns dies s’ha obert a la circulació el Camí de l’Arboç 
des de la rotonda de l’Avda. de les Alegries, i vist que l’augment de 
circulació ha estat considerable per aquesta via, preguem que es 
posin bandes reductores de velocitat, ja que hem pogut constatar que 
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els vehicles circulen a molta velocitat per aquest carrer, amb el perill 
que això suposa pels veïns de la zona.” 

 
Pregunta presentada pel Sr. Muzas, en representació del grup municipal 
Ciutadans: 
 

“Exposició de motius: 
Donat que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les Bases de Règim Local, estableix que “els grups polítics hauran de 
portar una comptabilitat específica de la dotació a què es refereix el 
paràgraf segon d’aquest apartat 3, que posarà a disposició del Ple de 
la Corporació, sempre que aquest ho demani”. 
Donat que en el Ple del passat 4 de març de 2013 es va arribar al 
següent acord: 

“Acord TERCER.- Els grups polítics municipals han de justificar les 
despeses de l’aportació que realitza l’Ajuntament de Lloret de Mar en 
el primer trimestre de l’any següent de la seva percepció. En cas que 
no es justifiqui la totalitat de l’aportació, se’ls retindrà aquesta a 
partir del mes d’abril fins que no ho hagin justificat”. 

Donat que un dels punts del programa electoral amb el qual el grup 
municipal de Ciutadans es va presentar a les passades eleccions és la 
transparència en el finançament dels Grups Municipals, així com la 
publicació dels comptes anuals especificant les aportacions rebudes. 
L’agrupació municipal de Ciutadans presenta les següents preguntes 
escrites: 
1) Han presentat els partits que formen l’equip de govern els 

comptes de l’exercici 2015 de les aportacions rebudes de 
l’Ajuntament?. 

2) Ha presentat algun altre partit de l’oposició, a més de Ciutadans, 
els comptes del 2015 de les aportacions rebudes?. 

3) Pensa el Sr. Alcalde fer complir el que estableix l’acord del Ple de 4 
de març de 2013, i per tant retenir a partir del mes d’abril 
l’aportació municipal a aquells grups municipals que no hagin 
presentat els comptes del 2015?.” 

 
Prec presentat pel Sr. Hernandez, en representació del grup municipal 
Ciutadans: 

 
“Exposició de motius: 
Donat que la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de data 9 de desembre de 2015, anul.la l’obligatorietat 
d’utilitzar el català com idioma preferent en l’atenció als usuaris, en 
les relacions professionals i en les trucades de telèfon en l’àmbit 
sanitari, tal i com estableix el Protocol d’usos lingüístics per al sector 
sanitari públic a Catalunya. 
Donat que l’esmentada sentència deixa sense efecte també l’ordre 
d’emplenar exclusivament en català la documentació interna de 
l’Administració (nòmines, contractes, avisos, circulars, etc). 
Donat que el “Reglament per a l’ús de la llengua catalana de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar”, a l’igual que el protocol d’usos 
lingüístics per al sector sanitari de Catalunya, es troba ajustat a la Llei 
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1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i per tant recull els 
mateixos protocols respecte a l’ús del català. 
Donat que l’actual article 6 del “Reglament per a l’ús de la Llengua 
catalana de l’Ajuntament de Lloret de Mar” estableix que els versions 
castellanes dels impresos estaran a disposició en llengua castellana i 
a data d’avui no es compleix tal circumstància. 
Donat que la realitat social de Lloret de Mar, a l’igual que la resta de 
Catalunya, és la normalitat en el bilingüisme, tal i com ens ho estan 
demostrant les assemblees veïnals dels Pressupostos Participats, on 
l’ús del català o castellà de forma indistinta s’ha realitzat de forma 
totalment natural tant en les explicacions del regidor i els serveis 
tècnics, com en els debats en els que participava la ciutadania. 
L’agrupació municipal de Ciutadans presenta els següents precs: 
1.- Que se sotmeti a estudi per part dels serveis jurídics de 
l’Ajuntament, l’actual redactat del “Reglament per a l’ús de la llengua 
catalana de l’Ajuntament de Lloret de Mar” per a la seva correcció i 
adequació a l’establert per la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de 9 de desembre de 2015. 
2.- Que es doni compliment a l’actual article 6 del “Reglament per a 
l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Lloret de Mar”, i es 
tingui a disposició dels interessats impresos en llengua castellana i no 
sols en català com succeeix en l’actualitat.” 

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

“Al parc urbà de Can Xardó, entre Can Saragossa i l'avinguda de Puig 
de Castellet, hi ha una zona condicionada per el pas de vianants i per 
l'estada dels mateixos al parc. 
A aquesta zona hi ha poca il.luminació, per el que a la nit es fa 
complicat creuar. 
PREGUEM QUE: 
Es procedeixi a la instal.lació dels punt de llums necessaris per 
possibilitar el pas de persones a les nits.” 

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

“El aparcament públic situat al costat de la piscina municipal no té cap 
punt de llum, per la qual cosa entre els usuaris tenen una relativa 
sensació d'inseguretat.  
PREGUEM QUE: 
Es procedeixi a la instal·lació d'algun punt de llum en aquest 
aparcament.” 

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

“Degut a que portem unes sessions de Ple en què moltes vegades 
alguns regidors de la corporació és dediquen a estar mirant el seu 
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mòbil o altres dispositius electrònics, donant una imatge que creiem 
que no és la més adient, 
PREGUEM QUE: 
Tots els regidors es comprometin a apagar els seus dispositius i a 
l'equip de govern a facilitar el número de telèfon de la centraleta 
perquè per qualsevol emergència el conserge pugui pujar a avisar a 
qualsevol regidor.” 

 
Pregunta presentada pel Sr. Miguel Gracia, en representació del grup 
municipal ICV-EUIA: 
 

“En l'últim Ple Municipal vàrem fer un prec relatiu a la situació 
d’impagaments que pateixen els treballadors de l'hotel Selvamar, i 
demanàvem a l'alcalde que s’interessés pel tema.  
Quines gestions ha fet l'alcalde respecte a aquest tema?.” 

  
Les respostes relatives als precs i preguntes d’aquest punt de l’ordre del dia 
es troben enregistrades a la Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20151130&punto=14 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 


