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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 03/16 
Dia: 4 d’abril de 2016 
Sessió: ordinària 
Horari: de 18:00 a 22:35 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 
David Reixach i Saura, secretari accidental 
 
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (29/02/2016). 
 
Tot seguit, s'examina l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 29 de 
febrer de 2016 la qual, trobada conforme, és aprovada per unanimitat dels 
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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 MARÇ DEL 2016 
 

- Dia 3 de març: Assistència al comiat organitzat per l’Obreria de Santa 
Cristina, del Sr. Tito Fornaguera, al restaurant El Ventall. 
 

- Dia 4 de març: Assistència a l’assemblea de veïns de Can Ballell. 
 

- Dia 5 de març: Assistència, juntament amb el regidor de Seguretat 
Ciutadana, Sr. Josep Lluís Llirinós, i altres regidors de la corporació, a la 
Festa de Protecció Civil, a la sala d’actes municipal. 
 

- Dia 14 de març: Assistència a la reunió del consorci de salut del 
Maresme i la Selva per a la presentació de l’activitat assistencial i 
econòmica de la institució, a l’hospital de Calella. 

 
- Dia 14 de març: Assistència juntament amb els regidors de la 

corporació i la representació veïnal, a la reunió per tractar el tema de les 
urgències nocturnes als CAP’S de Lloret de Mar, a la sala d’actes 
municipal. 
 

- Dia 14 de març: Assistència a l’assemblea extraordinària de l’Obreria 
de Santa Cristina, a l’Ermita de Santa Cristina. 
 

- Dia 15 de març: Participació al programa de Nova Ràdio Lloret, Bon dia 
i Bona Hora. 
 

- Dia 17 de març: Benvinguda a la Jornada d’Itineraris Culturals 
Europeus, acte celebrat a la sala polivalent de la Casa de la Cultura. 
 

- Dia 18 de març: Salutació a la III Cursa escolar de l’Institut escola de 
Lloret de Mar, en motiu del dia mundial de l’activitat física. 
 

- Dia 18 de març: Assistència a l’obra de teatre “Código Alfa” a benefici 
de l’AME, al teatre municipal de Lloret de Mar. 
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- Dia 19 de març: Assistència , juntament amb altres regidors de la 
corporació, als actes de la cerimònia de sortida del Rally Costa Brava 
Històric, al pòdium del passeig. 
 

- Dia 20 de març: Assistència a la plaça de l’Església al repartiment de 
Llor, en motiu de la Dia del Ram. 
 

- Dia 20 de març: Assistència , juntament amb altres regidors de la 
corporació, als actes de la cerimònia de lliurament de premis del Rally 
Costa Brava Històric, al pòdium del passeig. 
 

- Del 21 al 24 de març: Assistència a la MITT de Moscou. 
 

- Dia 25 de març: Assistència, juntament amb altres regidors, a la 
bunyolada popular que ofereix l’Ermita de les Alegries. 
 

- Dia 26 de març: Assistència, juntament amb altres regidors, a la 
clausura del  festival de dansa Italiana, al teatre municipal de Lloret de 
Mar. 
 

- Dia 27 de març: Lliurament de la cistella d’ous de pasqua als cantants 
de caramelles a la plaça de la Vila. 
 

- Dia 28 de març: Lliurament de la mona de pasqua del Rotary Club, a 
casal de la gent gran. 
 

- Dia 29 de març: Recollida de signatures per la reobertura dels CAP’S, 
al mercat setmanal. 
 

- Dia 31  de març: Assistència juntament amb el regidor Sr. Joan Gou, a 
la reunió amb l’Hble. Conseller Sr. Jordi Baiget, d’empresa i 
coneixement, a la seu del departament. 
 

- Dia 1 d’abril: Visita al barri del Molí. 
 

- Dia 2 d’abril: Recollida de signatures per la reobertura dels CAP’S, a la 
plaça de l’Església. 
 

- Dia 3 d’abril: Assistència a la marxa de les Ermites, acte organitzat pel 
Xino-xano. 

 
3.- DESPATX ASSUMPTES DE TURISME. 
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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 MARÇ 2016 
 
- 29 de febrer. Participació a la presentació del Programa Ambassadors del 

Catalunya Convention Bureau a Barcelona.  
 

- 1 de març. Participació al WS de Brussel·les organitzat pel Patronat de 
Turisme Costa Brava. 
 

- 8 de març. Participació al Meetings & Incentives Summer a Madrid.   
 

- 10-13 de març. Participació a la Fira ITB a Berlín. 
 

- 10 de març. Organització i assistència al taller Repensa Lloret de José 
Antonio Donaire sobre Turisme. 
 

- 10 de març. Assistència a l’entrega dels premis Cactus a Girona. 
 

- 16 de març. Organització i assistència a la presentació del projecte 
Localitza del Consell Comarcal de la Selva a Lloret. 
 

- 16 de març. Direcció operativa de Lloret Turisme. 
 

- 17 de març. Organització i assistència a la jornada sobre Itineraris 
culturals europeus a Lloret. 

 
- 17 de març. Assistència al II Fòrum de turisme de reunions a Barcelona. 

 
- 17 de març. Assistència a la clausura del torneig Stucom a Blanes. 

 
- 18-20 de març. Assistència al Mercat del Ram a Vic. 

 
- 19-21 de març. Assistència a les conferències Globalbasket a Lloret. 

 
- 21 i 23 de març. Assistència al Dancing Catalonia de Fiestalonia a Lloret. 

 
- 21 de març. Assistència a la clausura del torneig Ultimate Costa Brava a 

Lloret. 
 

- 22 de març. Assistència al Golden Workshop d’AnexTour a Moscou. 
 

- 23-14 de març. Assistència a la fira MITT a Moscou. 
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- 24 de març. Assistència a la clausura del torneig Globalbasket a Lloret. 

 
- 27 de març. Assistència al Barcelona Dance Award a Lloret. 

 
- 31 de març. Junta Directiva del Lloret Convention Bureau. 

 
- 31 de març. Organització i assistència al taller Repensa Lloret de Daniel 

Tarrragó sobre Participació ciutadana i ajuntament proper. 
 

- 1 d’abril. Visita d’inspecció de l’empresa Korpen a Lloret de Mar. 
 

- 4 d’abril. Reunió del grup de treball del Pla operatiu de reconversió 
turística de Lloret de Mar al Palau de Congressos Olympic.  
 

4.- INFORME DEL SÍNDIC DEL CIUTADÀ ANY 2015. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, es dóna la paraula al Sr. Joaquim 
Teixidor, Síndic del Ciutadà de Lloret de Mar, que exposa l’informe 
corresponent a les actuacions efectuades durant l’exercici 2015. 
 
La intervenció del Síndic i 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=20160404&punto=4 
 
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A 
L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2017-2019 DE 
L’AJUNTAMENT 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=20160404&punto=5 
 
El Ple Municipal dóna compte del següent acord: 
 

Aquesta Alcaldia-Presidència dóna compte al Ple de la Corporació del 
Decret d’alcaldia de 7 de març de 2016 relatiu a l’aprovació del Pla 
Pressupostari a mg termini 2017-2019 de l’Ajuntament de Lloret de Mar, 
que és el següent: 

 
“Vista la proposta d’elaboració del Pla Pressupostari a mig termini 2017-
2019 de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
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RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla Pressupostari a mig termini 2017-2019 de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
SEGON.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament i al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques del Pla Pressupostari a mig termini 2017-2019 
de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Així ho mana i signa, l’alcalde Sr. Jaume Dulsat i Rodríguez i jo, 
Secretari, Sr. Rafel José Garcia Jiménez, en dono fe” 

 
6.-  PROPOSTA DE CONCERTACIÓ D’OPERACIONS DE TRESORERIA AMB 
CAIXABANK, S.A. I BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BBVA, S.A. 
 
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=20160404&punto=6 
 
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per 
19 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, MILLOR, PSC-CP, ERC-
AVANCEM, CIUTADANS, EN LLORET SÍ SE PUEDE i NO ADSCRIT, i 2 
abstencions dels regidors del grup ICV-EUIA. Per tant, el Ple Municipal adopta 
el següent acord: 
 

Atesa la conveniència de procedir a concertar operacions de tresoreria 
per un import de 4.000.000,00 € per atendre les necessitats transitòries 
de tresoreria que es puguin produir en el pressupost de la Corporació, 
s’ha sol·licitat oferta a CAIXABANK, S.A. i BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA BBVA, S.A. 
 
Estudiades les ofertes presentades es considera que resulten adients als 
interessos municipals. 
 
Atès l’informe emès al respecte pels serveis de la intervenció municipal 
en el sentit que aquest tipus d’operacions estan previstes en la legislació 
vigent, i que la seva aprovació és competència del Ple atès que el seu 
import supera el 15% dels ingressos liquidats per operacions corrents de 
l’últim exercici liquidat. 
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Atès que existeix dotació suficient en el pressupost de 2016 per a fer 
front a les despeses que se’n puguin derivar, no existeix objecció legal 
per procedir a la formalització de les esmentades operacions. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent 
ACORD: 
 
PRIMER.- Procedir amb Caixabank,S.A a la formalització d’una operació 
de tresoreria amb les següents condicions financeres: 

 
Import 2.000.000,00€ 
Interès variable Euríbor trimestral + 0,63%  
Termini Fins 05/11/2016 
Comissió obertura 0,00 % 
Comissió d’estudi 0,00 % 
Comissió de disp. 0,00 %  

 
SEGON.- Procedir amb BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BBVA, 
S.A. a la formalització d’una operació de tresoreria amb les següents 
condicions financeres: 

 
Import 2.000.000,00€ 
Interès fix 0,32%  
Termini 6 mesos 
Comissió obertura 0,00 % 
Comissió d’estudi 0,00 % 
Comissió de disp. 0,025% trimestral  

 
TERCER.- Facultar àmpliament al Senyor Alcalde – President   Jaume 
Dulsat i Rodríguez, amb poder tan ampli com a dret sigui precís, perquè 
en nom i representació d’aquest Ajuntament signi els documents públics 
i privats que siguin necessaris per a la formalització de les esmentades 
operacions de tresoreria. 

 
7.- DONAR COMPTE DEL CANVI D’ADSCRIPCIÓ DE GRUP MUNICIPAL 
D’UN  REGIDOR. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160404&punto=7 
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El Ple Municipal dóna compte del següent acord: 
 

En data 02/03/2016 i amb número de registre d’entrada  E2016004533, 
s’ha presentat un escrit per part del regidor Sr. Enric Martínez Maiz, 
comunicant que en aquesta mateixa data deixa de formar part del grup 
municipal Partit Popular Català (PPC), passant a la condició de regidor 
No Adscrit. 
 
Mitjançant el present escrit es dóna coneixement d’aquesta decisió al Ple 
Municipal als efectes adients. Així mateix, també es farà comunicació 
d’aquest acord als diferents serveis municipals.  

 
8.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN 
LA PARTICIPACIÓ EN COMISSIONS INFORMATIVES, ORGANISMES i 
ENTITATS. 
 
El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160404&punto=8 
 
Sense més deliberació es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per 
unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord: 
 

En data 02/03/2016 i amb número de registre d’entrada  E2016004533, 
s’ha presentat un escrit per part del regidor Sr. Enric Martínez Maiz, 
comunicant que en aquesta mateixa data deixa de formar part del grup 
municipal Partit Popular Català (PPC), passant a la condició de regidor 
No Adscrit. 
 
Per acords Plenaris de dates 13/07/2015 i 03/08/2015, es varen aprovar 
els nomenaments de representants municipals en diversos organismes i 
entitats, els quals cal modificar com a conseqüència de la petició del Sr. 
Enric Martínez. 
 
Atès que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, estableix: “A efectos de su actuación corporativa, los 
miembros de las corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la 
forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción 
de aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la formación 
electoral por la que fueron elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, 
que tendrán la consideración de miembros no adscritos”. 
 
Atès que la participació dels regidors no adscrits en els òrgans 
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municipals ha estat un tema àmpliament tractat tant per la doctrina com 
per la jurisprudència, essent especialment significatives les sentències 
del Tribunal Constitucional (TC) números 169/2009, de 9 de juliol i 
20/2011, de 14 de març, a través de les quals l’alt tribunal efectuava un 
pronunciament favorable a la participació dels regidors no adscrits en les 
comissions informatives i assimilades. 
 
Atès que, per altra banda, les esmentades sentències del TC també 
posen de manifest que entre les funcions que pertanyen al nucli inherent 
de la funció representativa que constitucionalment correspon als 
membres d’una corporació local es troba, en qualsevol cas i entre 
d’altres, la de participar en l’activitat de control del govern local. Com 
sigui que pot considerar-se l’existència d’una analogia entre l’òrgan 
municipal que, per atribució legal, exerceix la funció de control del 
govern local, que és el Ple, amb el Consell Rector d’un organisme 
autònom local, que en certa manera és a l’organisme autònom el que el 
Ple és a l’Ajuntament, caldria concloure que els regidors no adscrits 
tenen també a dret a formar part del Consell Rector dels organismes 
locals. 
 
Atès que, pel que fa a la resta d’organismes en relació als quals el Ple, 
en sessions de 13/07/2015 i 03/08/2015, va nomenar-ne els  
representants de l’Ajuntament i, en la mesura en que en alguns 
d’aquests organismes estaven presents els grups municipals existents, 
cal considerar que la presència del regidor no adscrit en aquests 
organismes ho era pel fet de ser membre d’un grup al qual ja no pertany  
i, per tant, cal realitzar també les modificacions oportunes. 
 
Per altra banda, el Sr. Xavier Rodríguez Pacios en representació del grup 
municipal ICV-EUIA, presenta escrit pel qual sol.licita el canvi de la 
representant del seu grup en el Consell de Dones, donant de baixa la 
Sra. Miriam Benhsain Esteve i d’alta la Sra. Antonia Barrera Gutiérrez.  
 
Finalment, mitjançant escrit presentat pel Sr. Jordi Orobitg i Solé en 
representació del grup municipal ERC-AVANCEM, es sol.licita el canvi de  
representant del seu grup la Comissió Informativa de les Àrees de 
Serveis a la Persona, i Territori, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana, de 
manera que en les dues Comissions Informatives hi haurà el Sr. Orobitg. 
 
Atès el que disposen els articles 60 i 100 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya;  i 38 i 134 i següents del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el reglament 
d’organització, Funcionament i règim Jurídic dels ens locals. 
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent 
ACORD: 
 
PRIMER.- Modificar la composició dels organismes que es detallen, en el 
sentit que el Sr. Enric Martínez Maiz passi a formar part de cadascun 
d’ells com a regidor No Adscrit: 
 

- Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a la Persona, Territori, 
Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana 

- Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia, Empresa, i de Serveis 
Centrals 

- Consell Rector de l’Organisme Autònom Local Serveis municipals 
de comunicació de Lloret de Mar 

- Comissió de Platges 
- Mesa de Transport 

 
SEGON.- Pel que fa a la resta d’organismes que figuren als acords 
Plenaris de 13/07/2015 i 03/08/2015, el regidor No Adscrit, en la 
mesura que formava part d’aquests organismes en representació d’un 
grup municipal, deixa ara de formar-ne part. 
 
TERCER.- La composició del Consell d’Administració de Lloret Futur SA. 
es manté igual, atès que d’acord amb els Estatuts de la societat la 
presència de regidors en aquest òrgan ho és en tant la seva condició de 
regidor i no com a representant de grup municipal. 
 
QUART.- Aprovar la modificació de la representant del grup municipal 
d’ICV-EUIA en el Consell de Dones, de manera que quedarà format per 
les següents persones: 
 

CIU: Mònica Cunill i Olivas 
MILLOR: Maria Paloma Muñoz i López 
PSC-CP: Beatriz Fernández i Mayo 
ERC-AVANCEM: Anna Torà Ruscalleda  
ICV-EUIA: Antonia Barrera Gutiérrez 
CIUTADANS: Sara Mateos i Linacero 
EN LLORET SI, SE PUEDE: Lina Amador i Benítez 

 
CINQUÈ.- Aprovar la modificació de la representant del grup municipal 
d’ERC-AVANCEM en les comissions informatives, de manera que a la 
Comissió Informativa de les Àrees de Serveis a la Persona, Territori, 
Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana, i a la Comissió Informativa de les 
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Àrees d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, hi assistirà el Sr. Jordi 
Orobitg i Solé. 
 
SISÈ.- Comunicar aquest acord als diferents serveis municipals afectats. 
 

9.- DONAR COMPTE ACORD JGL 11/03/2016 - SOL·LICITUD 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA RESTAURANT BAR PLATJA DE FENALS 
AL DEPARTAMENT TERRITORI I SOSTENIBILITAT (DIRECCIÓ GENERAL 
D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME). 
 
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=20160404&punto=9 
 
El Ple Municipal dóna compte del següent acord: 
 

Des de l'última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat  
diversos acords dels quals el Ple n’ha de tenir coneixement. Aquests  
acords són els següents:  
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 11/03/2016 

 
10.37. - SOL·LICITUD CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA 
RESTAURANT BAR PLATJA DE FENALS Al DEPARTAMENT 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT (DIRECCIÓ GENERAL 
D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME) 
 
REF EXP.: M322016000004  
 
“En data 03/12/2015 (núm. de registre S2015015384 i de sortida S/000888-
2015 en l’EACAT) l’Ajuntament de Lloret de Mar va sol·licitar autorització per no 
desmuntar ni aixecar, en finalitzar la temporada establerta per Pla d'Usos de 
temporada de platges de Lloret, una guingueta (GU-25 restaurant bar) de la 
platja de Fenals situada en DPMT en tant que no es trobava en funcionament i 
que no obstaculitzava el pas públic de vianants ni de vehicles de serveis per no 
ocupar el passeig marítim. 
 
En data 22/01/2016 (núm. de registre E2016001268 i d’entrada E/000020-
2016 en l’EACAT) es rep Resolució d’autorització d’ocupació del DPMT (ref. 
ZMT2015-01420-G) des del 19 de gener fins a l’1 de juny de 2016, per 
mantenir instal·lada la guingueta GU-25. En la mateixa Resolució s’exposava la 
necessitat de tramitar la corresponent concessió d’ocupació del DPMT, en cas 
que la voluntat fos la de no desmuntar la guingueta, atorgant un termini de 2 
mesos per presentar la sol·licitud. 
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En data 01/03/2016 la Comissió de platges acorda incoar els tràmits per 
sol·licitar la concessió del restaurant bar (codi GU-25) amb les condicions 
actuals de la instal·lació. 
 
La superfície total ocupada pel restaurant bar és de cent seixanta-nou amb vint 
(169,20) m² de terrenys de domini públic marítimo-terrestre, sent l’ocupació 
del restaurant bar de 23,35 m², terrassa coberta amb tendal de 51,45 m² i 
terrassa descoberta amb paviment de fusta de 88,95 m². En l’espai enjardinat 
s’hi ubica un mòdul prefabricat de serveis sanitaris adaptats (5,45 m²) amb la 
corresponent rampa d’accés. 
 
D’acord amb l’establert en el Reial Decret 1387/2008, d'1 d’agost, sobre 
ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel 
Reial decret 1404/2007, de 29 d’octubre, en matèria d’ordenació i gestió del 
litoral, es traspassen a la Generalitat de Catalunya la gestió de les concessions 
demanials, que inclou, en tot cas, l'atorgament, la renovació, la pròrroga, la 
modificació i l'extinció.  
 
Vista la Resolució d'Alcaldia de data 10 de juliol  de 2015, de delegació de 
competències a la Junta de  Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Sol·licitar a la DIRECCIÓ GENERAL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I 
URBANISME que s’atorgui a l’Ajuntament de Lloret de Mar la concessió 
administrativa per a l’ocupació d’un bar restaurant, tipus guingueta 
desmuntable, situat a la platja de Fenals d’aquest terme municipal de Lloret de 
Mar (Girona), per un termini no inferior a deu (10) anys. 
 
SEGON. Sol·licitar, així mateix, que en el document de la concessió es 
contempli la facultat de l’Ajuntament d’explotar aquest servei per qualsevol de 
les formes de gestió directa o indirecta previstes en la legislació de Règim Local 
vigent. 
 
TERCER. Facultar expressament a l’alcalde a fi que, en nom i representació de 
l'Ajuntament, formalitzi la petició i la signatura dels documents que calguin per 
aconseguir la finalitat perseguida per la Corporació. 
 
QUART. Aquest acord se sotmetrà a la ratificació del Ple de la Corporació, en la 
primera sessió que se celebri.” 

 
10.- APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL 
DE BÉNS I DRETS. 
 
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=20160404&punto=10 
 
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, EN LLORET SÍ SE PUEDE i NO ADSCRIT, i 4 vots en 
contra dels regidors del grup de MILLOR. Per tant, el Ple Municipal adopta el 
següent acord: 

 
Vist que, d’acord amb el que s’estableix en els articles 100 a 118 del 
Decret 336/1988, pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals, els municipis han de portar un inventari general consolidat en el 
qual s’integrin, mitjançant epígrafs i subepígrafs, els seus béns, drets i 
obligacions, els quals s’hauran d’inscriure d’acord amb la classificació i 
demés especificitats previstes en aquest Reglament. 
 
Atès que d’acord amb l’article 105 d’aquest Reglament, correspon al Ple 
municipal l’aprovació, rectificació i comprovació de l’Inventari general, el 
qual haurà de ser autoritzat pel Secretari de la Corporació, i se n’haurà 
de trametre una còpia al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat. 
 
Vist que per acord de Ple de data 3 de desembre de 2007 es va aprovar 
l’Inventari General de Béns i Drets de l’Ajuntament de Lloret de Mar, que 
les seves successives actualitzacions van ser aprovades per acords del 
Ple de data 02/02/2009, 14/12/2009,  13/12/2010 i 03/02/2014, 
16/02/2015 que d’ençà la darrera aprovació s’han estat realitzant 
actualitzacions periòdiques de les dades que hi figuren incorporant altes 
i baixes, essent com a novetat la incorporació dins l’epígraf “1.1.5 Béns 
de domini públic. Camins” les dades relatives als Camins públics. 
 
Vist que en data 24/03/2016 el Secretari Accidental ha procedit a la 
signatura del document d’autorització de l’actualització de l’Inventari 
municipal de béns i drets.   
 
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 l’actualització de l’Inventari Municipal de Béns i Drets 
de l’Ajuntament de Lloret de Mar realitzada des del 17/02/2015 i  fins a 
data 24/03/2016, que figura en suport magnètic i en format CD-ROM 
(que conté un fitxer .pdf, signat electrònicament pel Secretari, amb tota 
la informació relativa a les actualitzacions realitzades a  l’Inventari), i 
que s’incorpora a l’expedient administratiu.  
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SEGON. Trametre còpia en suport magnètic i en format CD-ROM 
d’aquestes actualitzacions, al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat, així com també a l’Arxiu 
Municipal.  

 
11.- MODIFICACIÓ DENOMINACIÓ DE VIAL PÚBLIC: C/ DE 
L’ARQUITECTE FÈLIX D’AZÚA GASKE. 
 
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=20160404&punto=11 
 
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, EN LLORET SÍ SE PUEDE i NO ADSCRIT, 2 abstencions dels regidors 
de CIUTADANS, i 4 vots en contra dels regidors del grup de MILLOR. Per tant, 
el Ple Municipal adopta el següent acord: 
 

Vist el que disposa el Títol II, Capítol II de Retolació i Numeració del de 
l’ordenança reguladora de l’ús de la Via Pública i l’art. 75 del Reglament 
de Població i Demarcació Territorial aprovat per RD 2612/1996 de 20 de 
desembre pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació 
Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, 
d’11 de juliol.  
 
Vist que l’art. 8 de l’ordenança reguladora de l’ús de la Via Pública 
preveu el procediment per a la denominació de vials. 
 
Vist que s’ha detectat que la denominació del vial de Fèlix d’Azúa pot 
induir a error sobre la identitat del nom assignat a aquest carrer, donat 
que a l’actualitat hi ha altres persones que s’anomenen de la mateixa 
manera que l’arquitecte commemorat. 
 
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.-     Afegir a la denominació del C/ Fèlix d’Azúa el segon cognom 
de l’arquitecte a fi d’evitar confusions amb d’altres persones, de manera 
que el nom complert que ha de figurar a la denominació d’aquest vial 
és: C/ de l’Arquitecte Fèlix d’Azúa Gaske. 
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SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Prefectura de la Policia 
Local, al Departament d’Urbanisme, al Departament d’Estadística, als 
efectes que cursin la posterior notificació a l’INE i als veïns afectats, al 
Departament de Territori, al Departament d’Informàtica, a l’Oficina de 
Turisme, als Serveis de Gestió Tributària, a la Gerència del Cadastre de 
Girona, als Serveis de Manteniment Municipal, al Servei d’Aigües, a 
l’Oficina de Correus de Lloret de Mar, a Telefònica de Girona, a Gas 
Natural de Lloret de Mar i al Punt de Servei d’Enher de Lloret de Mar i a 
la Sra. Rosa Maria Santamaria Guirado en representació de l’Associació 
Popular d’Amics de la Cultura, per al seu coneixement i efectes 
pertinents. 

 
12.- SOL.LICITUD AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES (MINHAP) DEL 100 PER CENT DE LA TAXA DE REPOSICIÓ 
DE LES PLACES D’AGENT VACANTS DE LA POLICIA LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT 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=20160404&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: 
 

Atès l’ article 20.Uno.2.C) de la Llei 48/2015, de 29 d’ octubre, de 
pressupostos generals d’estat, que estableix que la taxa de reposició es 
fixarà fins a un màxim del 100 per cent al personal de la policia local de 
les administracions locals, sempre i quan compleixin o no superin els 
límits que fixa la legislació reguladora d’ Hisendes Locals o en el seu cas, 
les Lleis de Pressupostos Generals de l’ Estat, en matèria d’ autorització 
d’ operacions d’endeutament.  
 
Així mateix hauran de complir amb el principi d’estabilitat al que es 
refereix a l’article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera tant en la liquidació 
del pressupost de l’exercici immediatament anterior com en el 
pressupost vigent. En relació amb aquest últim, l’Entitat haurà d’adoptar 
un Acord de Ple o òrgan competent en el que es sol·liciti la reposició de 
les places vacants i en el que es posi de manifest que aplicant aquesta 
mesura no es posa en risc el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària.  
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Vist l’informe emès pel Inspector Cap de la Policia Local de l’Ajuntament 
de Lloret de mar en el qual manifesta la necessitat de tenir la plantilla 
d’efectius d’agents en la seva totalitat per tal de fer front a les 
singularitats d’un municipi turístic com és el cas de Lloret de Mar. 
 
Vist l’informe emès per la Cap d’Organització i Recursos humans de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, en el qual s’informa que tant en la 
plantilla, com en la relació de llocs de treball, així com a l’oferta pública 
d’ocupació per a l’exercici 2016 figuren tres places vacants d’agent de la 
policia local que corresponen a tres jubilacions produïdes durant 
l’exercici 2015. 
 
Vist, tanmateix, l’informe emès per l’Interventor de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar, en el qual s’informa que,  
 

a). L’Ajuntament de Lloret de Mar compleix els requisits en 
matèria d’endeutament. Els indicadors del nivell de solvència 
estan dins els límits legalment establerts. 
b). En el pressupost  per a l’exercici 2016, existeix consignació 
pressupostària corresponent  a tres places d’agent de la Policia 
Local que estan vacants, sense que s’incompleixi l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària. 
c). El pla econòmic financer pel 2016 i 2017 contempla l’estimació 
del compliment de l’objectiu d’estabilitat en la liquidació dels 
pressupostos  de 2016 i 2017. 

 
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.- Sol·licitar la reposició de les places vacants d’agent de la Policia 
Local al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, prèviament a 
l’aprovació de la convocatòria de les places, d’acord al que disposa 
l’article 20.Uno 2.C) de la Llei 48/2015, de 29 d’Octubre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. 
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Subdirección General de 
Relaciones Financieras con las entidades locales del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques per al seu coneixement. 
  
Tercer.- Comunicar el present acord a l’Inspector Cap de la Policia Local, 
a Serveis Econòmics i a la Secció de recursos humans d’aquest 
Ajuntament. 
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Essent les 21:33 hores, el Sr. Alcalde fa un recés, reanudant-se la sessió a les 
21:43 hores. 
 
13.- MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA, PER A CENSURAR LA 
POLÍTICA DE LA UNIÓ EUROPEA RESPECTE ALS REFUGIATS SIRIANS. 
 
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=20160404&punto=13 
 
Els Srs. Lorente i Orobitg manifesten que retiren les esmenes presentades pels 
seus grups municipals. 
 
Els grups municipals de PSC, CIU, ERC i el regidor NO ADSCRIT,  manifesten 
que han preparat una esmena a la moció, que és del tenor següent: 
 

“Modificar el punt 3er perquè quedi redactat de la següent manera:   
 
Baixar la bandera Espanyola i la bandera Europea, dels espais i edificis 
municipals, a mitja asta en senyal de protesta per les declaracions 
conjuntes de la UE i Turquia per fer front a la crisis dels refugiats sirians. 
 
Afegir un punt 5è: 
 
El Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar se suma al manifest “Passatge 
Segur” subscrit per multitud d’organitzacions socials, sindicals i partits 
politics de tota Europa, en aquest sentit, insta a la UE i els seus Estats 
Membres a que ordenin la creació de passadissos humanitaris, i que 
possibilitin, des del respecte, l’asil d’aquestes persones entre els 28 
Estats membres de la Unió Europea.” 

 
El grup municipal MILLOR manifesta la seva voluntat de que consti en acta que 
la seva abstenció en aquest punt obeeix exclusivament al seu desacord en que 
es sotmetin al Ple assumptes de caràcter supramunicipal. 
 
En primer lloc, es passa a votació l’esmena presentada, la qual és aprovada 
per 15 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, PSC-CP, ERC-
AVANCEM, ICV-EUIA, EN LLORET SI SE PUEDE i NO ADSCRIT, 2 vots en contra 
dels regidors del grup  CIUTADANS, i 4 abstencions dels regidors del grup de 
MILLOR. 
 
Seguidament, es passa a votació la proposta amb l’esmena incorporada, amb 
un resultat de 15 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, PSC-CP, 
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ERC-AVANCEM, ICV-EUIA, EN LLORET SI SE PUEDE i NO ADSCRIT, 2 vots en 
contra dels regidors del grup  CIUTADANS, i 4 abstencions dels regidors del 
grup de MILLOR. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord: 
 

Manifestem la nostra solidaritat amb les centenars de milers de persones 
que han arribat a la Unió Europea fugint de les guerres, l'explotació i la 
gana. A causa d'això, actualment s'està produint el moviment de 
població més gran des de la Segona Guerra Mundial, davant de la 
passivitat de les autoritats europees que no han posat en marxa 
mesures per facilitar l'arribada segura i la correcta acollida d'aquestes 
persones.  
 
Les situacions creades pel tancament de fronteres s'uneixen al fracàs 
dels plans de readmissió, posant en perill la vida de les persones 
migrants i refugiades. Després del temps transcorregut, Espanya només 
ha acollit 18 persones, dels 17.000 refugiats que es va comprometre. 
Alhora, hem vist com l'espai europeu de lliure circulació s'enfonsa i els 
discursos xenòfobs augmenten a tota la Unió Europea. L'acord entre la 
Unió Europea i Turquia és una pota més d'aquest model i no garanteix 
de cap manera l'arribada segura i el compliment dels drets de les 
persones que es veuen obligats a abandonar les seves cases; al contrari, 
les posa en més risc.  
 
Si no s'habiliten vies d'accés legals i segures, es continuarà obligant les 
persones a jugar-se la vida a la Mediterrània i l'Egeo, on l'any passat 
van morir més de 30.000 persones. La recent decisió de militaritzar les 
nostres fronteres marítimes amb vaixells de l'OTAN no fa sinó 
augmentar el risc a què s'enfronten migrants i refugiades.  
 
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.- Reiterar el nostre oferiment i col·laboració com a Ciutat Acollidora de 
Refugiats. 
 
2.- Instar a la Unió Europea i als seus Estats membre, especialment al 
Govern d'Espanya, a habilitar vies legals i segures que garanteixin 
l'accés al dret d'asil a les persones refugiades evitant que hagin 
d'emprendre travessies mortals per obtenir protecció en un país segur. 
Per a això és necessari: 

 
- Reforçar els programes de reassentament en coherència amb el 

nombre de refugiats existent, assumint un repartiment equitatiu i 
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solidari entre tots els estats.  
- Garantir la possibilitat de demanar asil en ambaixades i consolats 

als països d'origen i trànsit. 
- Activar polítiques de concessió de visats humanitaris. 
- Habilitar vies d'accés legals segures a territori europeu. 
- Eliminar l'exigència del visat de trànsit per a aquelles persones 

que procedeixen de països en conflicte. 
- Fer realitat la Directiva Europea de Protecció Temporal activant el 

mecanisme previst per fer front a emergències humanitàries.  
- Abordar les causes que provoquen els desplaçaments forçats 
- Proposar i posar en marxa nous mecanismes no militaritzats de 

gestió dels fluxos migratoris a Europa, i per tant  a Espanya.  
 
3.- Baixar la bandera Espanyola i la bandera Europea, dels espais i 
edificis municipals, a mitja asta en senyal de protesta per les 
declaracions conjuntes de la UE i Turquia per fer front a la crisis dels 
refugiats sirians. 
 
4.- Donar trasllat d'aquests acords a la Comissió Europea, al Govern 
d'Espanya, als grups parlamentaris en el Congrés, el Senat, Parlament 
de Catalunya, Parlament europeu, CEAR i ACNUR Espanya.  
 
5.- El Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar se suma al manifest 
“Passatge Segur” subscrit per multitud d’organitzacions socials, sindicals 
i partits politics de tota Europa, en aquest sentit, insta a la UE i els seus 
Estats Membres a que ordenin la creació de passadissos humanitaris, i 
que possibilitin, des del respecte, l’asil d’aquestes persones entre els 28 
Estats membres de la Unió Europea. 
 

14.- MOCIÓ PRESENTADA PER EN LLORET SÍ SE PUEDE, PER SUPORT 
ALS CONDEMNATS PELS FETS DE “PAREM EL PARLAMENT”. 
 
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=20160404&punto=14 
 
El grup municipal MILLOR manifesta la seva voluntat de que consti en acta que 
la seva abstenció en aquest punt obeeix exclusivament al seu desacord en que 
es sotmetin al Ple assumptes de caràcter supramunicipal. 
 
Seguidament, es passa a votació la proposta, amb un resultat de 3 vots 
favorables dels regidors dels grups de ICV-EUIA i EN LLORET SÍ SE PUEDE, 3 
vots en contra dels regidors de CIUTADANS i NO ADSCRIT, i 15 abstencions  
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dels regidors dels grups de CIU, MILLOR, PSC-CP i ERC-AVANCEM. Donat que 
hi ha un empat de vots, el Sr. Alcalde exerceix el vot de qualitat, votant 
negativament a la proposta, per la qual cosa el Ple Municipal rebutja la moció 
presentada. Dita moció és del tenor següent: 
 

El passat 17 de març el Tribunal Suprem va anul·lar l'absolució dels 
ciutadans que al juny de 2011 van voltar el Parlament en el marc de la 
mobilització contra els pressupostos antisocials del govern d'Artur Mas, 
que havia dictat l'Audiència Nacional Espanyola. 
 
Atès que aquesta decisió del Tribunal Suprem contra una sentència 
exculpatòria implica la condemna a vuit d'aquests ciutadans a 3 anys de 
presó. 
 
Aquesta resolució s'emmarca dins d'una campanya profunda de 
criminalització dels moviments socials i dissidència política utilitzant el 
dret penal com a punta de llança per a limitar l’ús del carrer com espai 
legítim i democràtic de protesta. 
 
L'acció d'envoltar el Parlament va suposar l’exercici del dret a la protesta 
davant els responsables de la crisi, i de denúncia democràtica dels 
incompliments electorals. 
 
La protesta situava en el Parlament en el centre de la discussió política, 
intentant evitar que es convertís en un simple executor dels dictats de la 
Troika i institucions no escollides democràticament. 
 
El Ple Municipal, rebutja el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Rebutjar la decisió del Tribunal Suprem. 
 
SEGON.- Donar suport als condemnats i instar a totes les institucions 
implicades per evitar l’ ingrés a presó de la totalitat d’ells. 
 
TERCER.- Donar trasllat d'aquest acord a les persones implicades i les 
seves famílies, al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, al Departament de Presidència, al Ministeri de Justícia del 
Govern i als grups polítics del Parlament de Catalunya. 

 
15.- MOCIÓ PRESENTADA PER EN LLORET SÍ SE PUEDE, D’APROVACIÓ 
DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER SUMAR-SE A LA LLEI 25 QUE 
ES PRESENTA AL CONGRÉS DELS DIPUTATS. 
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El debat relatiu a aquest punt de l’ordre del dia es troba enregistrat a la 
Videoacta. Es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
http://videoacta.lloret.org/?pleno=20160404&punto=15 
 
El grup municipal MILLOR manifesta la seva voluntat de que consti en acta que 
la seva abstenció en aquest punt obeeix exclusivament al seu desacord en que 
es sotmetin al Ple assumptes de caràcter supramunicipal. 
 
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, amb un resultat de 3 
vots favorables dels regidors dels grups de ICV-EUIA i EN LLORET SÍ SE 
PUEDE, 14 vots en contra dels regidors de CIU, PSC-CP i ERC-AVANCEM 
CIUTADANS i NO ADSCRIT, i 4 abstencions  dels regidors dels grups de 
MILLOR, per la qual cosa el Ple Municipal rebutja la moció presentada. Dita 
moció és del tenor següent: 
 

L’ article 25 de la declaració dels drets humans estableix: “Tota persona 
té dret a un nivell de vida adequat que li garanteixi la salut i el benestar, 
prestant especial atenció a l'alimentació, el vestit, l’habitatge, 
l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris.  
 
També té dret a assegurances en cas d’atur, malaltia, invalidesa, 
viudetat, envelliment o altres casos de pèrdua de mitjans de 
subsistència. 
 
En l'actualitat del nostre país, ens trobem en una situació de 
desfavoriment, com a conseqüència de la crisis socioeconòmica, ja que 
un alt percentatge de la població es troba en situació de precarietat, 
vulnerabilitat o exclusió social a nivell econòmic, és a dir, no tenen 
garantides les necessitats bàsiques anomenades anteriorment. Aquestes 
dades les confirma l’Institut Nacional d'Estadística, que anuncia que la 
pobresa ha estat en augment al nostre Estat sobre un 22'2%, segons 
l'enquesta “condicions de vida”. Aquesta mateixa enquesta confirma que 
més d'un trenta per cent d'habitatges familiars tenen seriosos problemes 
per poder pagar les despeses familiars, fent especial èmfasis en el 
pagament de factures de primera necessitat, produint-se retards en els 
pagaments. També ressalta el protagonisme de les dones maltractades 
o famílies monoparentals. 
 
A dia d'avui no existeix un marc jurídic legislatiu que garanteixi a la 
ciutadania en risc de pobresa fer front a les seves necessitats de primer 
ordre. 
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Amb la promoció municipal, autonòmica i estatal d'aquesta llei volem 
establir un marc de garanties i de protecció amb complicitat i 
responsabilitat, per fer efectives les condicions necessàries per fer 
efectius aquest drets que dignifiquen la vida de les persones en aquest 
sentit. 
 
El número 7 del comitè de drets econòmics, socials i culturals de les 
Nacions Unides, incorpora el dret a l'habitatge i protecció dels 
desnonaments forçosos, amb l'obligació per part dels poders públics de 
garantir el reallotjament de les persones afectades. 
 
Aquesta llei pretén garantir, a través de les administracions públiques, a 
tots els ciutadans/es en risc de pobresa o alta vulnerabilitat, els drets 
bàsics com ara el primer habitatge. 
 
1r. Per protegir les llars vulnerables i garantir que no tallin cap 
subministraments bàsics, d’electricitat, gas o aigua. Per poder garantir 
aquests drets, intervindran els serveis socials coordinats amb les 
administracions. 
 
2n. Garantir als col·lectius més vulnerables, com les dones maltractades 
o famílies monoparentals, aquestes necessitats. S’han d’establir terminis 
mínims d'actuació i informació entre les diferents àrees de serveis 
socials, empreses subministradores d'energia, administracions públiques 
i les pròpies famílies. Aquesta Llei dóna prioritat als col·lectius 
esmentats amb especial sensibilitat amb la protecció garantida dels 
infants. Atès que l’article 28 de la Llei orgànica 1/ 2004, Integral amb la 
violència de gènere, estableix que: “a les dones víctimes, com a 
col·lectiu prioritari en l’accés a l’habitatge protegit i a residències 
públiques per a grans, en els terminis que determini la legislació 
aplicable”. 
 
La sanitat pública i universal ha patit un deteriorament i la manca 
d’accés a la mateixa i a la compra de medicaments està donant com a 
resultat l'anomenada pobresa farmacològica i assistencial, empitjorant la 
vida de molts ciutadans, fet agreujat amb l'entrada en vigor del Reial 
Decret-Llei 16/ 2012 de 20 d'abril, que canvia el model sanitari: la 
universalitat és substituïda per un sistema d'assegurances. 
 
Aquest decret ha avalat pràctiques de facturació, arbitrarietat i de 
vegades comunicacions hostils contra els pacients, generant la por i 
l’allunyament de la població més vulnerable, comportant un risc tant per 
la salut individual com per la salut col·lectiva. 
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Moltes comunitats autònomes van discrepar públicament amb aquesta 
norma i van plantejar recursos d'inconstitucionalitat. 
 
A tot l'exposat hem d'afegir la dificultat per accedir a la medicació per 
motius econòmics. Especialment als col·lectius amb pocs ingressos 
econòmics. 
 
Exposem tot el relat del que defensa la Llei 25. 
 
El Ple Municipal, rebutja el següent ACORD: 
 
1.- Sol·licitar al Consistori el compromís ferm d’actuació de rescat 
ciutadà, posant tots els recursos existents des de les diferents àrees, 
serveis socials, serveis jurídics, serveis d’intervenció econòmica i 
administrativa, de forma transversals, assequible i facilitadora. 
 
2.- Sol.licitar al Consistori que aquesta actuació de rescat estigui basada 
en tres pilars fonamentals, que són: la universalitat de la sanitat, l’accés 
als medicaments, a l’habitatge i als subministraments elèctrics. 
 
3.- Sol.licitar al Consistori, sumar-se a la Llei 25 que es presenta al 
Congrés dels Diputats. 

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

 DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
El  Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de l'Alcaldia 
des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap mena: 
 
Decrets dictats per l’Alcalde-President: 
 

- Mes de febrer: núm. 249 de data 08/02/2016 fins al núm. 417 de 
data 29/02/2016. 

- Mes de març: núm. 418 de data 01/03/2016 fins al núm. 685 de data 
31/03/2016. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de febrer: núm. 76 de data 08/02/2016 fins al núm. 147 de data 
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29/02/2016. 
- Mes de març: núm. 148 de data 02/03/2016 fins al núm. 198 de data 

30/03/2016. 
 

 PRECS. 
 PREGUNTES. 

 
Pren la paraula el Sr. Paulino Gracia, en representació de En Lloret Si Se 
Puede, dient que retira el seu prec relatiu a la retirada de la bandera Europea, 
donat que aquest tema ja s’ha tractat en la moció anterior. 
 
Seguidament, el Sr. Jordi Hernàndez, en representació del grup municipal de 
Ciutadans, presenta el següent prec: 
 

“Atès que ens trobem en període d’elaboració del nou contracte de 
transport urbà i, per tant, s’està adequant per part dels serveis tècnics 
les actuals línies a les noves necessitats del municipi. 
Atès que en les jornades dels pressupostos participats, dins dels 
Consells de Barri, es varen efectuar per part dels veïns de Lloret en 
multitud d’ocasions, observacions i peticions respecte a la instal.lació 
d’una parada d’autobús en determinades zones del municipi. 
Atès, que la voluntat de l’equip de govern és la utilització de la 
participació ciutadana dins de la forma de fer política entre els nostres 
veïns, amb un clar exemple dels Pressupostos participats. 
L’agrupació municipal de Ciutadans presenta els següents PRECS: 
1.- Que un cop els serveis tècnics hagin elaborat el nou pla de línies de 
transport urbà, aquest sigui sotmès a un procés d’exposició pública i 
participació ciutadana, a fi i efecte que els veïns de Lloret puguin fer 
observacions i peticions sobre el plànol efectuat. 
2.- Que, dins de la mesura del que sigui possible, s’aprofiti el marc dels 
actuals pressupostos participats per a realitzar l’esmentada exposició 
pública del nou plànol de transport urbà.” 

 
Seguidament, el Sr. Jordi Hernàndez, en representació del grup municipal de 
Ciutadans, presenta el següent prec: 
 

“Atès, que se’ns ha donat trasllat per part de multitud de veïns de Lloret 
de Mar de la problemàtica existent en la zona de Sa Caleta per la manca 
d’aparcaments per a motocicletes. 
Atès, que els serveis tècnics són coneixedors de tal problemàtica, i han 
trobat solució a aquesta dins de l’aparcament de cotxes de Sa Caleta en 
unes zones ara no utilitzades, on es podria habilitar aparcament gratuït 
per a motocicletes. 
Atès, que ens trobem ja en l’inici de la temporada turística, amb 



 
 

25 
 

l’aparcament de cotxes en funcionament, i no s’ha efectuat cap actuació 
al respecte, i en breu ens tornarem a trobar amb la mateixa 
problemàtica de manca d’aparcament per a motocicletes com ha succeït 
en els últims anys. 
L’agrupació municipal de Ciutadans presenta els següents PRECS: 
1.- Que es procedeixi com més aviat millor, a executar l’esmentat 
projecte d’habilitació d’aparcament de motocicletes en el pàrquing de 
cotxes de Sa Caleta.” 

 
El Sr. Fuertes, en representació del grup municipal MILLOR, manifesta que 
considera oportú fer un comentari –tot i que no ho tenia previst- i espera que 
ningú es molesti. Li ha arribat un prec al mòbil del que en vol fer lectura: 
 

“No sois capaces de solucionar la comida de los geriátricos ni de abrir los 
CAPS por la noche, y os ponéis a debatir sobre los refugiados de Síria, 
problemas judiciales del Parlamento y las leyes del Congreso de los 
Diputados. Por favor, os suplico que os centréis en los problemas del 
pueblo”. 

 
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=20160404&punto=17 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la qual, 
com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


