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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
 
 
Núm.: 06/16 
Dia: 30 de maig de 2016  
Sessió: ordinària 
Horari: de 18:00 a 23:27  hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Jaume Dulsat i Rodríguez, Alcalde-President 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Albert Robert i Ribot 
Lluïsa Baltrons i Molina 
Joan Gou i Campamar 
Mònica Cunill i Olivas 
Josep Lluis Llirinós i Moreno 
Marc Fuertes i Garcia 
Richard Gerald Bentham 
Carolina Ruiz i Carelli 
Carme Pascual i Escot 
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 
Paulino Gracia i Montañez 
Enric Martinez i Maiz 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general 
 
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (25/04/2016). 
 
Tot seguit, s'examina l’esborrany de l’acta de la sessió celebrada el dia 25 
d’abril de 2016 la qual, trobada conforme, és aprovada per unanimitat dels 
reunits. 
 
2.- DESPATX ALCALDIA. 
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Pren la paraula el Sr. Alcalde i dóna lectura al despatx d’alcaldia corresponent 
al període des de l’últim Ple: 
 
DESPATX D’ALCALDIA MAIG 2016 
 

- Dia 26 d’abril: Recepció a l’Alcaldessa d’Aranjuez, en motiu de la 
presentació en roda de premsa de la Red Europea de Jardines 
Historicos, sala d’actes de Lloret de Mar. 

 
- Dia 26 d’abril: Assistència a l’assemblea de veïns de can Ballell. 

 
- Dia 27 d’abril: Assistència, juntament amb altres regidors de la 

corporació, a la presentació de les Jornades de Patrimoni i Turisme, a la 
sala polivalent de la Casa de la Cultura. 

 
- Dia 27 d’abril: Visita al sociosanitari de Lloret de Mar. 

 
- Dia 28 d’abril: Assistència a la inauguració de l’exposició fotogràfica 

Glam&Clik, a l’Hotel Guitart Monterrey. 
 

- Dia 30 d’abril: Assistència, juntament amb l’Hble. Conseller d’Interior 
Sr. Jordi Jané i la resta d’autoritats, a la inauguració de la nova 
comissaria de la Policia Local de Lloret de Mar. 

 
- Dia 1 de maig: Assistència al 49è aplec de la Sardana, celebrat a Santa 

Cristina i lliurament del trofeu monument a la sardana al Sr. Joan 
Domènech. 

 
- Dia 1 de maig: Assistència als actes organitzats en motiu de la 

commemoració del 5è aniversari de Los Pueblos de Íllora. 
 

- Dia 2 de maig: Assistència a la presentació de les Jornades 
Gastronòmiques de l’Arròs, al restaurant Pops de Lloret de Mar. 

 
- Dia 2 de maig: Assistència a la presentació del llibre “Israel, Palestina. 

Terra Santa”, del Sr. Oriol Colomer, a la sala d’actes municipal. 
 

- Dia 3 de maig:  Assistència a la conferència “ Grans reptes de la política 
turística de Catalunya”, al club d’economia. 

 
- Dia 5 de maig: Recepció dels alumnes de batxillerat guanyadors de la 

4a mostra de treballs de recerca. 
 

- Dia 8 de maig: Assistència al lliurament de trofeus del Trofeu Vila de 
Lloret de Patinatge Artístic. 
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- Dia 9 de maig: Participació al Plenari de l’Ajuntament dels Infants, 

celebrat al teatre de Lloret de Mar. 
 

- Dia 11 de maig: Assistència a la presentació de Segittur, a la sala 
d’actes municipal. 

 
- Dia 11 de maig: Assistència a la presentació del Famtrip del tour 

operador rus Anex Tour, al Hotel Guitart Monterrey. 
 

- Dia 12 de maig: Assistència a l’assemblea extraordinària de l’Obreria de 
Santa Cristina, a l’ermita. 

 
- Dies 13, 14 i 15 de maig: Assistència als diferents actes organitzats pel 

Lloret Nigth Shopping i Lloret Formula Weekend.  
 

- Dia 15 de maig: Assistència a l’arrossada popular al Barri de Pescadors. 
 

- Dia 21 de maig: Assistència, juntament amb els regidors i regidores de 
la corporació, als actes organitzats en motiu del genocidi Gitano del 
1749, acte institucional i descoberta de placa al Jardi de la Pau. 

 
- Dia 25 de maig: Assistència a les comissions informatives pel Ple. 

 
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 MAIG 2016 
 

- 26 d’abril. Assistència a la signatura del conveni de la Xarxa Europea de 
Jardins Històrics a Lloret de Mar. 

 
- 26 d’abril. Assistència a la presentació del torneig internacional de 

waterpolo a Lloret de Mar. 
 
- 27 d’abril. Assistència a la jornada “És el patrimoni cultural un reclam 

turístic?” a Lloret de Mar. 
 
- 28 d’abril. Junta Directiva del Lloret Convention Bureau. 
 
- 27-29 d’abril. Col·laboració en el famtrip d’Ost West a Lloret de Mar. 
 
- 28 d’abril. Organització i assistència al taller Repensa Lloret de Xavier 

Pastor sobre Acció social, cohesió i mediació comunitària. 
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- 2 de maig. Assistència a la presentació de les Jornades Gastronòmiques 

de l’Arròs. 
 
- 3 de maig.  Direcció operativa de Lloret Turisme. 
 
- 6 de maig. Salutació i benvinguda Festival de música NT Coming. 
 
- 5-7 de maig. Col·laboració en el famtrip d’entrenadors US Futsal amb 

Kaptiva Sports a Lloret de Mar. 
 
- 9 de maig. Col·laboració en el famtrip de NT Ucraïna a Lloret de Mar. 
 
- 6-8 de maig. Presència a la fira Expovacaciones a Bilbao. 
 
- 10-12 de maig. Participació en el Roadshow per Alemanya organitzat pel 

Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 
 
- 11 de maig. Reunió del grup de treball del Pla operatiu a Lloret de Mar. 
 
- 11 de maig. Organització i assistència a la roda de premsa i presentació 

de l’Informe de diagnosi de Segittur a Lloret de Mar. 
 
- 11 de maig. Col·laboració en el famtrip VIP d’Anex Tour a Lloret de Mar. 
 
- 12 de maig. Participació a la jornada de formació sobre el projecte 

Wildseaeurope a Sant Feliu de Guíxols. 
 
- 13-15 de maig. Coordinació i assistència al Lloret Formula Weekend. 
 
- 13 de maig. Benvinguda al Congrés Bosch Noruega al Teatre de Lloret. 
 
- 17-19 de maig. Participació en el Roadshow pel Regne Unit organitzat 

pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 
 
- 17 de maig. Assistència a la presentació de la nova marca Actiu i 

Aventura i els segells Senderisme i Cicloturisme de l’Agència Catalana de 
Turisme a Barcelona. 

 
- 19 de maig. Presentació del projecte Olot-Girona-Lloret a Toulouse. 
 
- 21 de maig. Viatge professional de premsa de Jet2 Holidays a Lloret de 

Mar. 
 
- 22-24 de maig. Col·laboració en el famtrip d’Odeon Tours a Lloret de 

Mar. 
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- 23 de maig. Coorganització del workshop d’Odeon Tours a Lloret de Mar. 
 
- 23 de maig. Participació en el workshop “Turisme i cultura” del projecte 

SmartCat Challange a Sant Antoni de Calonge. 
 
- 24 de maig. Col·laboració en el famtrip d’Anex Boss Tour Ukraine a 

Lloret de Mar. 
 
- 24 de maig. Assistència a la jornada sobre Turisme Inclusiu organitzada 

pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona a Platja d’Aro. 
 
- 26 de maig. Junta Directiva del Lloret Convention Bureau. 
 
- 26 de maig. Organització i assistència la jornada de presentació de les 

Conclusions dels Tallers RepensaLloret. 
 
4.- APROVACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE LLORET DE MAR 
EN ELS ARTS. 198 I 231 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA I PLÀNOLS 
F6D, F6B, G6C, G6A I G6D – EN L’ÀMBIT DE SERRA BRAVA. 
 
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=20160530&punto=4 
 
Sense més deliberació, es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per 
majoria absoluta, amb 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 abstencions dels regidors del grup de MILLOR. Per tant, el Ple 
Municipal adopta el següent acord: 
 

F E T S 
 
1.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 21 
de novembre de 2013, acordà:   
 

“-1 Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla d’ordenació 
urbanística en els articles 198 i 231 i plànols d’ordenació F6d, F6b, G6c, 
G6a, G6d en l’àmbit de Serra Brava de Lloret de Mar, promoguda i 
tramesa per l’Ajuntament de Lloret de Mar, i supeditar-ne la publicació al 
DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text refós que es 
presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació 
provisional de l’expedient i diligenciat, que incorpori les prescripcions 
següents: 
1.1 Pel que fa a la proposta: 
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Pel que fa a la localització del sistema d’espais lliures públics, cas que en 
el PMU se’n proposi una de diferent a la del POUM, caldrà justificar-ho 
adequadament, en el sentit de garantir el manteniment dels aspectes 
quantitatius i qualitatius. 
Caldrà garantir el manteniment de la franja de 25 m de protecció contra 
incendis en les peces perimetrals del sector que es qualifiquen com a 
zona d’habitatges unifamiliars i que actualment estan qualificades com a 
sistema d’espais lliures públics. 
Cadascun dels dos àmbits resultants de la Modificació, PMU 3 Serra 
Brava Nord i PAU 8 Serra Brava Sud, hauran de continuar garantir 
l’equilibri de beneficis i càrregues. 
- Respecte a les modificacions normatives observades: A l’article 198 
s’haurà de justificar la supressió de les condicions en la regulació de 
piscines descobertes i als aparcaments soterranis, tenint en compte que 
la seva concreció es pot definir en el marc del PMU, i, respecte als 
articles 198 i 231, cal tenir en compte que, d’acord amb les 
determinacions de la Disposició Final Quarta del TRLUC, la duració 
màxima de les entitats urbanístiques col·laboradores és de 5 anys a 
partir de la recepció, total o parcial, de les obres d’urbanització. 
1.2 En referència a la documentació, s’haurà d’incorporar la modificació 
a totes les parts del POUM que en resultin afectades: fitxes normatives i 
plànols d’”Estructura general orgànica del territori. Règim jurídic del sòl. 
Sectors de planejament” i memòria, si escau. Així mateix, s’haurà de 
corregir l’errada gràfica esmentada, de manera que la denominació dels 
terrenys que formen part de Serra Brava Sud sigui SBS. 
1.3 En relació amb els informes, caldrà sol·licitar informe a l’Àrea de 
Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural i a l’Agència Catalana de l’Aigua i incorporar, 
sis ‘escau, les seves prescripcions. 
-2 Comunicar-ho a l’Ajuntament.” 

 
2.- En data 28 de març de 2014, l’Àrea de Medi Natural del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
va emetre informe el qual concloïa que atès que s’havien trobat 
discordances entre la delimitació cartogràfica de la memòria presentada 
i la delimitació gràfica d’aquest Departament, de tal manera que hi havia 
sectors objecte de la modificació urbanística que semblava que es 
trobaven dins l’espai natural, calia acreditar que la delimitació de la 
modificació del POUM proposada s’ajustava a la delimitació cartogràfica i 
descriptiva de l’espai natural a fi i efecte de que no hi hagués parcel·les 
objecte de canvis urbanístics dins de l’espai natural. A més, es 
recordava que, en haver-hi habitatges envoltats de massa forestal, i 
altre que se’n poden construir de nous en virtut d’aquesta modificació 
urbanística, però que han d’estar forçosament fora de l’espai natural, cal 
donar compliment de les prescripcions d’autoprotecció respecte els 
incendis, com és la creació manteniment de les franges de prevenció. 
 
En data 30 d’octubre de 2014, l’Agència Catalana de l’Aigua emet 
informe favorable amb una condició particular 
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En data 2 de març de 2016, la Direcció General d’Aviació Civil del 
Ministerio de Fomento emet informe favorable en relació a les servituds 
aeronàutiques. 
 
En data 29 de març de 2016, l’Àrea de Medi Natural del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural emet una 
addenda a l’informe anteriorment emès en data 28 de març de 2014 el 
qual conclou que s’ha exclòs l’àmbit urbanitzable de la delimitació 
cartogràfica i s’annexa un format digital de la delimitació correcta. 
 
3.- En data 29 d’abril de 2016, els Serveis Tècnics Municipals redacten 
el text refós de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Lloret de Mar en els arts. 198 i 231 de la normativa 
urbanística i plànols F6d, F6b, G6c, G6a i G6d – en l’àmbit de Serra 
Brava, en compliment de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona de data 21 de novembre de 2013, que incorpora els 
condicionants dels informes sectorials emesos i esmena d’ofici un error 
gràfic detectat en els plànols E:1/1000, tal com queda degudament 
justificat en l’apartat 4.F d’aquest text refós.  
 
F O N A M E N T S     D E     D R E T 
 
I.- S’apliquen a aquest expedient els arts. 96 i 97 del Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprovà el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme que incorpora les modificacions de la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, així com els arts. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
II.- En tractar-se d’una modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM), d’acord amb l’art. 52 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal 
i de règim local de Catalunya, l’òrgan competent per a acordar 
l’aprovació d’aquest text refós és el Ple de l’Ajuntament, essent el 
quòrum per a l’adopció de l’acord el de majoria absoluta. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i Seguretat 
Ciutadana, adopta el següent ACORD: 

 
Primer.- Aprovar el text refós de la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en els arts. 
198 i 231 de la normativa urbanística i plànols F6d, F6b, G6c, G6a i G6d 
– en l’àmbit de Serra Brava, d’iniciativa municipal i que ha estat 
encarregada la seva redacció als Serveis Tècnics Municipals, en 
compliment de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
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de data 21 de novembre de 2013, que incorpora els condicionants dels 
informes sectorials emesos i esmena d’ofici un error gràfic detectat en 
els plànols E:1/1000.  
 
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat 
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes 
de la seva aprovació definitiva, si s’escau. 

 
5.- APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE 
(PAES). 
 
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=20160530&punto=5 
 
Sense més deliberació es passa a votació la proposta, la qual és aprovada per 
unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple Municipal adopta el següent acord: 
 

FETS: 
 
El 4 de març de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar va aprovar 
l’adhesió al Pacte d’alcaldes, iniciativa de la Comissió Europea que 
impulsa la lluita contra el canvi climàtic a nivell local. 
 
Els resultats directes que obtenen els signants del Pacte són: 
 

- El fet de disposar d’una eina programàtica que permeti establir la 
política energètica a seguir fins al 2020. Aquesta eina ha de 
permetre establir les bases d’aquelles accions i mesures tècniques 
i econòmiques que caldrà desenvolupar per part del municipi.  

- Mitjans financers i suport polític en àmbit de la Unió Europea, a 
través de mecanismes financers concrets per ajudar els signants 
del Pacte a complir els seus compromisos.  

- Visibilitat pública, atès que la Comissió Europea s’ha compromès a 
donar suport a les autoritats locals que participen en el Pacte a 
través de celebracions conjuntes amb altres territoris, etc. 

 
L’adhesió a aquesta iniciativa implica, entre d’altres compromisos, la 
redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), punt de 
partida per dur a terme les accions d'estalvi d'energia i energies 
renovables que permetran a Lloret de Mar reduir en més d’un 20% les 
emissions a l’atmosfera de CO2 l'any 2020.  
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Per Decret d’alcaldia de 21/02/2014 es va aprovar, per raons d’urgència, 
la redacció del PAES i aquesta resolució va ser ratificada per acord de 
Ple en sessió de data 17/03/2014. 
 
Atès que el document que es va portar a aprovació en data 17/03/2014 
es tractava d’un esborrany, i que per part dels Serveis Tècnics de 
Municipals i la consultoria La Vola s’ha procedit a finalitzar la redacció 
del PAES. 
 
La metodologia emprada per redactar el PAES ha estat l’elaborada per la 
Diputació de Girona i el CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient de les comarques gironines), a partir de la metodologia 
publicada per l’Oficina del Pacte d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible. 
D’acord amb aquesta, el PAES ha de ser aprovat pel Ple de la corporació. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.- S’apliquen els arts. 52 i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
les Àrees de Serveis a la Persona, i de Territori, Sostenibilitat i Seguretat 
Ciutadana, adopta el següent ACORD: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible 
(PAES) de Lloret de Mar, que resulta integrat pels següents documents: 
 

- Inventari de referència d’emissions de Lloret de Mar 
- Pla d’acció 
- Pla de participació i comunicació 
- Pla de seguiment 
- Proposta de pla d’inversions 

 
SEGON.- Sotmetre el Pla a informació pública pel termini de trenta dies 
amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la 
província de Girona, al tauler d'anuncis de la Corporació i a la web 
municipal.  
 
TERCER.- Demanar informe a la Diputació de Girona en el marc de les 
seves competències. 
 
QUART.- En el supòsit de no presentar-se al·legacions o reclamacions, 
l’acord d’aprovació inicial del Pla esdevindrà definitiu. 
 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona i al CILMA 



 
 

10 
 

(Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques 
gironines). 

 
6.- RECUPERACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DEL CAMÍ DE RONDA, EN EL SEU 
TRAM ENTRE LA PLATJA DE CANYELLES I CALA MORISCA, I LA PART 
PÚBLICA DEL GR92-11, AL SEU PAS PEL TURÓ DE MORISCA I FINCA 
DE CAN JUNCADELLA. 
 
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=20160530&punto=6 
 
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 
abstencions dels regidors del grup de MILLOR. Per tant, el Ple Municipal adopta 
el següent acord: 
 

Vist que mitjançant Decret d’Alcadia núm. 734 de data 13/04/2016, es 
va acordar requerir a la societat FLINDER DATA SLU, per tal que en el 
termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva 
recepció, adoptés les mesures escaients per tornar els camins a la 
situació prèvia a la signatura del Conveni, instant a la mercantil per tal 
de deixar lliures per a la seva utilització pública, el camí de ronda 
en el seu tram entre la Platja de Canyelles i Cala Morisca, i la 
part pública del GR92-11, amb advertiment d’execució subsidiària el 
proper dia 9 de maig a les 11:00 hs. 
 
Vist que dins d’aquest mateix termini es va atorgar d’audiència prèvia a 
l’interessat d’acord amb allò previst a l’article 84 de la Llei 30/1992 
(LRJPAC), per a presentar les al·legacions que estimessin convenients, 
en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva 
notificació.   
 
Vist que la societat FLINDER DATA SLU, va presentar escrit 
d’al·legacions al Decret d’Alcaldia a dalt esmentat en data 26/04/2016. 
 
Vist que en data 5/05/2016, es va dictar el Decret d’Alcaldia 959/2016 
de suspensió de l’execució subsidiària prevista pel dia 9 de maig a les 
11:00hs, a l’espera de la resolució de les al·legacions presentades.  
 
Vist que en data 17/05/2016 els Serveis Jurídics Municipals van emetre 
Informe que proposava la desestimació de les al·legacions presentades a 
excepció de l’apartat relatiu a la pretesa manca de competència de 
l’Alcalde als efectes d’acordar la recuperació d’ofici, recomanant, per a 
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més seguretat jurídica, que l’acord final de recuperació del bé fos dictat 
pel Ple municipal.  
 
Vist l’Informe emès pels Serveis Tècnics de Medi Ambient en data 
18/05/2016 que es reafirmava en la usurpació duta a terme en el tram 
del camí de ronda, de titularitat pública, impediment el pas de 
transeünts. 
 
Vist que, en base als esmentats informes, en data 19/05/2016 es va 
dictar el Decret d’Alcaldia núm. 1110/2016 que va acordar desestimar 
les al·legacions presentades a excepció de l’al·legació relativa a l’òrgan 
competent per a acordar finalment la recuperació d’ofici d’aquest tram 
de camí, en el sentit que hauria de ser el Ple municipal qui adoptés 
l’acord final de requerir a la propietat per a cessar en aquesta usurpació 
i, deixant lliure per a la seva utilització pública, el tram de camí públic, 
deixant sense efecte l’ordre continguda al Decret d’Alcaldia 734 de data 
13/04/2016. 
 
Atès que, des d’aquest Ajuntament s’han dut a terme totes les 
actuacions necessàries als efectes de recuperar l’ús públic d’aquest tram 
de camí, havent donat audiència a l’interessat i sense que aquest hagi 
acreditat cap títol legitimador de la seva possessió, i havent estat 
rebatudes les seves al·legacions a l’Informe jurídic i a l’Informe tècnic a 
dalt esmentats.   
 
Vist l’Informe emès pel Secretari municipal en data 20/05/2016 en el 
sentit que l’Ajuntament gaudeix de la potestat de recuperació d’ofici dels 
seus béns, d’acord amb allò que disposen els articles 70-73 del Real 
Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament estatal 
de Béns dels Ens Locals, així com els articles 147 a 151 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals de Catalunya.  
 
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.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 1110/2016 de data 
19/05/2016 desestimant les al·legacions presentades, a excepció de 
l’al·legació relativa a l’òrgan competent per acordar la recuperació 
d’ofici.   
 
SEGON.- DISPOSAR la recuperació d’ofici del camí de ronda en el seu 
tram entre la platja de Canyelles i cala Morisca, i la part pública del 
GR92-11. 
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TERCER.- ORDENAR a la societat FLINDER DATA SLU que, en el termini 
màxim de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà que li sigui 
notificat aquest acord, cessi en la seva actuació d’usurpació i deixi lliure 
per a la seva utilització pública, el camí de ronda en el seu tram entre la 
platja de Canyelles i cala Morisca, i la part pública del GR92-11.  
 
QUART.- DISPOSAR que, en cas de no donar compliment a l’ordre 
continguda al paràgraf precedent, es procedeixi per part dels serveis 
municipals a la recuperació de la possessió de l’immoble, utilitzant els 
mitjans d’execució forçosa legalment procedents, i sol·licitant si és 
precís l’auxili de la força pública i, si s’escau, l’autorització judicial 
prevista a l’article 8.6 de la Llei 29/1998 de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’interessat, juntament amb 
còpia de l’Informe de Secretaria a dalt esmenat.  

 
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE 
LLORET DE MAR; i APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS 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=20160530&punto=7 
 
El Sr. Gracia, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA,  manifesta que 
han preparat una esmena al Pla específic a la zona acústica en règim especial 
de l’àrea de l’Avinguda Just Marlès, que és del tenor següent: 
 

“A l’apartat 5.3.2 Accions proposades per atenuar el soroll d'oci a la via 
pública, suprimir el següent text: “... de la guàrdia municipal...” 
Al apartat 5.3.2 Accions proposades per atenuar el soroll d'oci a la via 
pública, suprimir el següent text: “...inclòs assignar aquesta funció a 
una unitat concreta.” 
Aquesta modificacions estan a la plana 20, paràgraf 1 y 2, 
respectivament.” 
 

Així mateix, proposa afegir a aquesta esmena la modificació de l’article 14.1 de 
l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Lloret de Mar, en el sentit 
que l’horari de càrrega i descàrrega sigui de 8 a 20 hores, i no de 8 a 21 hores 
com figura al text de l’Ordenança. 
 
En primer lloc, es passa a votació les dues esmenes presentades per  ICV-
EUIA, que són aprovades per unanimitat dels reunits. 
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A continuació, es passa a votació la proposta amb les esmenes incorporades, la 
qual és aprovada per unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple Municipal adopta 
el següent acord: 
 

Vist l’informe emès en data 18/05/2016 pels Serveis Tècnics Municipals, 
del que es desprèn que, d’acord amb allò que disposa l’art. 9 de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, 
els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica, d’acord 
amb els criteris que fixa el Decret 245/2005, de 8 de novembre, 
modificat pel Decret 176/2009.  
 
Vist que, tal i com es posa de manifest en aquest informe, l’elaboració 
del mapa acústic i els seus annexos, així com l’Ordenança Reguladora 
del Soroll i les Vibracions, han estat realitzats amb la col.laboració 
científica i tècnica de la Universitat de Girona per mitjà del Grup de 
Recerca en Enginyeria de Fluids Energia i Medi Ambient (GREFEMA), 
recollint les singularitats i les característiques pròpies d’un municipi 
turístic, com és el municipi de Lloret de Mar. 
 
Vist que es considera adient i necessari, que el municipi de Lloret de Mar 
disposi del seu mapa acústic degudament aprovat, així com la seva 
ordenança municipal de soroll, per garantir una correcta regulació en 
matèria de contaminació acústica. 

 
Atès allò establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, així com a l’article 178 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació al procediment 
d’aprovació i modificació de les ordenances municipals. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
l’Àrea d’Economia i Empresa i de Serveis Centrals, adopta el següent 
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA de 
Lloret de Mar amb els seus documents adjunts (Mapa de capacitat 
acústica; Memòria del Mapa de capacitat acústica de Lloret de Mar; i Pla 
específic a la zona acústica en règim especial de l’àrea de l’Av. Just 
Marlés). 
 
SEGON.- Aprovar inicialment l’ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I 
LES VIBRACIONS de Lloret de Mar. 
 
TERCER.- Publicar un anunci de l’aprovació inicial al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un 
mitjà de comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de la Corporació i 
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a la web municipal, i posar a informació pública l’expedient per un 
termini de trenta dies hàbils, a partir de la darrera de les esmentades 
publicacions, a efectes d’audiència als interessats, i perquè puguin 
presentar les reclamacions i suggeriments que considerin adients. 
 
QUART.- En cas de no presentar-se cap al·legació, el Mapa i l’Ordenança 
quedaran automàticament aprovats amb caràcter definitiu. En cas de 
presentar-se al·legacions, aquestes es resoldran i es tornarà l’expedient 
al Ple per a la seva aprovació definitiva. 
 
CINQUÈ.- Una vegada aprovats definitivament, es farà la seva publicació 
íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entrarà en vigor una 
vegada hagi transcorregut el termini que preveu els articles 65.2 i 70.2 
de la Llei 7/1985. 

 
Essent les 20:24 hores, el Sr. Alcalde fa un recés, reanudant-se la sessió a les 
20:39 hores.  
 
8.- MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA i EN LLORET SI SE PUEDE, PER 
TAL DE REPROVAR L’ACTUACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE LA CORPORACIÓ 
DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA, REFERENT A LA CONTRACTACIÓ 
DE CADIRES ABATIBLES PER A L’HOSPITAL COMARCAL DE BLANES. 
 
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=20160530&punto=8 
 
El Sr. Rodríguez, en representació d’ICV-EUIA, presenta la següent proposta: 
 

El març de l'any 2012 la direcció de la Corporació de Salut del Maresme i 
La Selva(CSMS) inicia un nou servei consistent en la instal·lació de 
cadires que es poden abatre, previ pagament d'una quantitat 
determinada de diners depenent de l'abonament, per a ús dels 
acompanyants dels malalts. Aquestes cadires eren en dipòsit i no li 
costava cap quantitat de diners a la Corporació: l'empresa a canvi es 
quedava amb la recaptació.  
El juliol de 2015 la direcció de la Corporació treu a licitació la instal·lació 
de 71 cadires abatibles de copagament, per un valor de 31.694,40€, 
més el 21% d'iva corresponents al seu lloguer durant 5 anys i amb opció 
de compra quan passin aquests 5 anys per un valor de 35.500€, més el 
21% d'iva, fent un total de 81.305,22€ amb iva.  
Les condicions primeres, que la Corporació no desemborsava ni un euro 
per la instal·lació d'aquestes cadires, han canviat radicalment, sent la 
Corporació la que paga a l'empresa propietària de les cadires abatibles.  
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Quan contínuament des de la Corporació s'addueix que no existeixen 
recursos econòmics per mantenir els serveis sanitaris o l'obertura de les 
urgències nocturnes en un dels CAPs de Lloret, es destinen, en un inici 
38.350,24€ al lloguer per 5 anys de les esmentades cadires.  
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.- Manifestar el desacord amb  el concurs i posterior adjudicació per 
dotar l'hospital comarcal de Blanes de 71 cadires abatibles per un valor 
de 81.305,22€.  
2n.- Demanar la dimissió del President i la Gerent de la CSMS, el Sr. 
Fernández i la Sra. Constans respectivament.  
3r.- Traslladar aquests acords al Consell Rector de la CSMS, a la 
Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i al Comitè 
d'Empresa de l'hospital Comarcal de Blanes. 

 
El Sr. Robert, en representació dels grups municipals de CIU, PSC i ERC-
AVANCEM, manifesta que han preparat una esmena a la totalitat, que és del 
tenor següent: 
 

Sense entrar a valorar el criteri, l’oportunitat o l’eficiència  dels actes de 
la direcció de la corporació en relació a la contractació de cadires 
abatibles per a l’Hospital Comarcal de la Selva, els grups instants de la 
present esmena comparteixen una prèvia, i és el considerar poc ètic el 
gravar amb un pagament, l’ us d’una cadira abatible, quina funció  
hauria de ser la de permetre una estada menys incòmoda a tots aquells 
que en cap cas per gust, sinó per necessitat, es troben en la situació 
d’haver d’acompanyar un malalt, amb les importants connotacions que 
tal fet comporta, a nivell de suport emocional, afectiu i fins i tot 
assistencial per a la seva recuperació. 
Per tal fet, no entrarem a valorar si la gestió feta per la direcció de la 
corporació és més o menys eficient, en tant que, entre d’altres aspectes, 
ens falten dades com la recaptació que s’obté de tal servei. A diferència 
dels proposants no entrem a qüestionar el retorn econòmic de tal servei, 
sinó que el mateix sigui de pagament per part dels usuaris.  
Per tot l’exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
adopta els següents ACORDS: 
PRIMER.- Mostrar el desacord amb el fet que els acompanyants 
d’ingressats en planta de l’Hospital Comarcal de la Selva, hagin de pagar 
per poder gaudir del servei de cadires abatibles. 
SEGON.- Instar a la direcció de la Corporació de Salut Selva Maresme a 
adoptar els pertinents acords per a que el servei de cadires abatibles 
deixi de ser de pagament. 
TERCER.- Instar a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya 
a fi de que doni les pertinents instruccions, en aquest cas a la 
Corporació de Salut Selva Maresme, per a que serveis essencials com el 
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que és objecte de la present moció, deixin d’estar subjectes a 
pagament. 
QUART.- Donar trasllat del present acord a la Corporació de Salut Selva 
Maresme, a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya i a 
l’Institut Català de la Salut. 

 
A continuació, es passa a votació l’esmena a la totalitat presentada, la qual és 
aprovada per 18 vots favorables dels regidors dels grups de CIU, MILLOR, PSC-
CP, ERC-AVANCEM, CIUTADANS i NO ADSCRIT, i 3 vots en contra dels regidors 
dels grups  ICV-EUIA i EN LLORET SI SE PUEDE. Per tant, el Ple Municipal 
adopta el següent acord: 
 

Sense entrar a valorar el criteri, l’oportunitat o l’eficiència  dels actes de 
la direcció de la corporació en relació a la contractació de cadires 
abatibles per a l’Hospital Comarcal de la Selva, els grups instants de la 
present esmena comparteixen una prèvia, i és el considerar poc ètic el 
gravar amb un pagament, l’ us d’una cadira abatible, quina funció  
hauria de ser la de permetre una estada menys incòmoda a tots aquells 
que en cap cas per gust, sinó per necessitat, es troben en la situació 
d’haver d’acompanyar un malalt, amb les importants connotacions que 
tal fet comporta, a nivell de suport emocional, afectiu i fins i tot 
assistencial per a la seva recuperació. 
 
Per tal fet, no entrarem a valorar si la gestió feta per la direcció de la 
corporació és més o menys eficient, en tant que, entre d’altres aspectes, 
ens falten dades com la recaptació que s’obté de tal servei. A diferència 
dels proposants no entrem a qüestionar el retorn econòmic de tal servei, 
sinó que el mateix sigui de pagament per part dels usuaris.  
 
Per tot l’exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Mostrar el desacord amb el fet que els acompanyants 
d’ingressats en planta de l’Hospital Comarcal de la Selva, hagin de pagar 
per poder gaudir del servei de cadires abatibles. 
 
SEGON.- Instar a la direcció de la Corporació de Salut Selva Maresme a 
adoptar els pertinents acords per a que el servei de cadires abatibles 
deixi de ser de pagament. 
 
TERCER.- Instar a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya 
a fi de que doni les pertinents instruccions, en aquest cas a la 
Corporació de Salut Selva Maresme, per a que serveis essencials com el 
que és objecte de la present moció, deixin d’estar subjectes a 
pagament. 
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QUART.- Donar trasllat del present acord a la Corporació de Salut Selva 
Maresme, a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya i a 
l’Institut Català de la Salut. 

 
9.- MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA i REGIDOR NO ADSCRIT, PER 
SOL.LICITAR QUE LLORET DE MAR SIGUI CAPITAL DE LA CULTURA 
CATALANA. 
 
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=20160530&punto=9 
 
Donat que s’ha proposat realitzar una votació nominal, cal la seva aprovació 
per part dels regidors. Sotmesa a votació, queda aprovada per  19 vots a 
favor dels regidors dels grups de CIU, MILLOR, PSC-CP, ERC-AVANCEM, ICV-
EUIA, EN LLORET SÍ SE PUEDE i NO ADSCRIT, i 2 vots en contra  dels regidors 
del grup de CIUTADANS. 
 
Acte seguit, el Sr. Alcalde procedeix a nomenar els regidors, un per un, els 
quals emeten el seu vot oralment, amb el següent resultat: 
 

1 Enric Martinez i Maiz SI 
2 Paulino Gracia i Montañez SI 
3 Jaime Muzas i Marcos SI 
4 Jordi Hernandez i Garcia SI 
5 Miguel Gracia i Moreno SI 
6 Xavier Rodriguez i Pacios SI 
7 Joan Bernat i Pané SI 
8 Jordi Orobitg i Solé SI 
9 Cristian Fernandez i Madueño SI 
10 Eduard Lopez i Àlvarez SI 
11 Antonio J. Lorente i Estepa SI 
12 Carme Pascual i Escot ABSTENCIÓ 
13 Carolina Ruiz i Carelli ABSTENCIÓ 
14 Richard Gerald Bentham ABSTENCIÓ 
15 Marc Fuertes i Garcia ABSTENCIÓ 
16 Josep Lluis Llirinós i Moreno SI 
17 Mònica Cunill i Olivas SI 
18 Joan Gou i Campamar SI 
19 Lluïsa Baltrons i Molina SI 
20 Albert Robert i Ribot SI 
21 Jaume Dulsat i Rodriguez SI 
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La proposta és aprovada per 17 vots a favor i 4 abstencions. Per tant, el Ple 
Municipal adopta el següent acord: 
 

La Capital de la Cultura Catalana s'adreça a tot el domini lingüístic i 
cultural català. Té com a objectius els de contribuir a ampliar la difusió, 
l'ús i el prestigi social de la llengua i cultura catalanes, incrementar la 
cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes i, finalment, 
promocionar i projectar el municipi designat com a Capital de la Cultura 
Catalana, tant a l'interior com a l'exterior. 
 
Les capitals culturals varen néixer a Europa. Atenes (Grècia), el 1985, 
fou designada com a Capital Europea de la Cultura, primera capitalitat 
cultural de la història. Amb el pas dels anys, diversos països i zones del 
món han creat les seves pròpies capitals culturals. 
 
L'Organització Capital de la Cultura Catalana, entitat independent de la 
societat civil creada el 1998, es qui ha implantat i desenvolupa la 
capitalitat de la cultura catalana en l'àmbit lingüístic i cultural català, 
que inclou quatre estats europeus. 
 
El Parlament de Catalunya va donar suport, per unanimitat de tots els 
grups parlamentaris, en data 25 de març de 2004, a la Capital de la 
Cultura Catalana. 
 
D'altra banda, l'organització Capital de la Cultura Catalana desenvolupa 
també campanyes de promoció cultural, amb la voluntat d’ajudar a 
donar a conèixer el patrimoni cultural ubicat en l’àmbit lingüístic català. 
Una de les característiques d’aquestes campanyes és que sempre són de 
participació ciutadana. 
 
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.- Presentar a la vila de Lloret de Mar com a candidata a capital de la 
cultura catalana de l'edició de l'any 2020, a l'Organització Capital de la 
Cultura Catalana. 
 
2n.- Iniciar com més aviat millor els tràmits oportuns per fer efectiva 
aquesta sol·licitud. 

 
10.- MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUIA i EN LLORET SI SE PUEDE, 
DEMANANT QUE L’AJUNTAMENT NO TREBALLI AMB EMPRESES QUE 
TINGUIN DEUTES AMB ELS TREBALLADORS. 
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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=20160530&punto=10 
 
El Sr. Rodríguez, en representació d’ICV-EUIA, presenta la següent proposta: 
 

En els últims anys hi ha hagut empreses locals que no han fet front al 
pagament de proveïdors i a les nòmines dels treballadors i treballadores, 
amb el consegüent perjudici que això genera.  
 
L'abonament dels salaris és fonamental, no només per a qui el rep, sinó 
també per no trencar la cadena de l'economia: el consum als comerços 
locals es realitza, primordialment, per part dels assalariats. En trencar-
se la cadena de salari-consum, altres llocs de treball tenen el perill de 
desaparèixer en alentir-se el procés econòmic.  
 
L'Ajuntament de Lloret i els seus organismes autònoms tenen una 
capacitat econòmica elevada, que es tradueix en la firma de contractes 
amb diferents empreses del municipi. Els pressupostos municipals són 
una eina que pot servir per dinamitzar l'economia local, adjudicant 
projectes, serveis o altres prestacions amb empreses, però també és 
cert que des de l'administració local s'ha de vetllar perquè les condicions 
laborals dels treballadors de les empreses prestadores de serveis a 
aquest Ayuntament siguin les correctes, i començant per estar al dia en 
les seves obligacions salarials amb els seus empleats.  
 
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.- Que l’Ajuntament de Lloret de Mar i els seus organismes depenents, 
no portin a terme cap contracte menor amb empreses que no estiguin al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, ni 
amb les que s’acrediti de forma fefaent que les mateixes no es troben al 
dia en el pagament dels salaris i/o indemnitzacions dels seus 
treballadors, durant el temps que aquesta situació es produeixi. 
 
2n.- Transmetre aquest acord al Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, a 
les seccions locals d'UGT i CC.OO. i a la Taula Empresarial de Lloret de 
Mar.  

 
Representants dels grups de CDC, PSC, ERC-AVANCEM i NO ADSCRIT, i del 
grup de MILLOR, presenten esmenes a la moció presentada. 
 
Després de diverses deliberacions entre els grups municipals, el Sr. Rodríguez 
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en representació d’ICV-EUIA manifesta que retiren la moció. 
 
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 d’abril: núm. 686 de data 01/04/2016  fins al núm. 920 de data 
29/04/2016. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes d’abril: núm. 199 de data 01/04/2016 fins al núm. 287 de data 
28/04/2016. 

 
 PRECS. 
 PREGUNTES. 

 
Pregunta presentada pel Sr. Paulino Gracia, en representació del grup 
municipal  En Lloret Si, Se Puede: 
 

“El 22 d’abril de 2015 la Corporació de Salud del Maresme i la Selva va 
ratificar el contracte de prestació del servei Benchamarking Sanitario 3.0 
amb l’empresa Higinia Benchmarking SL., pels serveis que inclouen una 
plataforma d’anàlisis online d’indicadors sanitaris denominada Busines 
Inteligente. 
Ens agradaria saber més detalls de tal contracte, com el preu, durda i 
sistema d’adjudicació.” 

 
Pregunta presentada pel Sr. Paulino Gracia, en representació del grup 
municipal En Lloret Si, Se Puede: 
 

“En el Ple de març de 2016 demanem, a través d’una moció, els 
contractes de les clíniques privades que estan exercint en els CAPS 
públics del nostre municipi. Demanem de quina manera es va licitar i les 
seves condicions? 
Si l’empresa que gestiona aquest negoci inverteix un percentatge dels 
seus guanys en el CAP? 
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Quina és la durada del contracte?” 
 
Prec presentat pel regidor No Adscrit Sr. Enric Martínez: 
 

“Vist que s’ha resolt l’adjudicació del procediment obert, per contractar 
per lots el servei consistent en el desenvolupament dels casals d’estius 
municipals, concretament el de l’Escola Pere Torrent, pregaríem que es 
revisés l’informe relatiu a la valoració de les ofertes presentades, 
concretament en l’apartat dels criteris que depèn d’un judici de valor de 
la tècnica signant, en referència a la puntuació atorgada als licitadors en 
matèria del projecte educatiu i organització de possibles activitats 
complementàries, sota el nostre parer no pot tenir la mateixa puntuació 
en els tres lots una de les empreses que es presenten a la licitació dels 
tres casals, donada la diversitat dels centres on es realitzaran i dels 
usuaris que hi assisteixen. 
Es per aquests motius que preguem que per part de la Mesa de 
Contractació es procedeixi a la revisió emesa per la tècnica corresponent 
en referència al quadre de valoració.” 

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

“Des de fa més d’un mes, la plataforma movible de la piscina municipal 
no és operativa, amb el consegüent perjudici per a les persones que 
utilitzen aquest espai de la piscina, sent majoritàriament persones 
grans. 
Preguem que es procedeixi a reparar i/o canviar com és aviat millor 
aquesta plataforma.” 

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

 
!Fa uns mesos es van posar en marxa els pressupostos participats, amb 
un ampli desplegament publicitari per part de l'Ajuntament. Al llarg 
d'aquest temps s'han editat diferents materials per promocionar aquesta 
activitat. 
Quin ha estat el cost econòmic de la maquetació, edició, col.locació, 
repartiment i/o altres conceptes dels materials publicitaris dels 
pressupostos participatius? 
Quina quantitat econòmica ha aportat l'Ajuntament per poder realitzar la 
consulta sobre la C-32 del passat 17 d'abril?.” 

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

“La participació en la consulta sobre l'arribada de l'autopista C-32 a 
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Lloret de Mar va ser de 1.269 persones, un 3,97% del cens. A aquesta 
participació des dels grups municipals que estan en el govern, i altres de 
l'oposició, se la va adjectivar de “poc representativa” i per tant que no 
es podia tenir en compte per demanar la paralització d'aquest projecte. 
També l'alcalde de Lloret de Mar va dir: “Si hagués hagut una 
participació aclaparadora hauríem reconsiderat la nostra posició, però 
les xifres són les que són”. 
La participació en les votacions dels pressupostos participats va ser de 
644 persones, un 2,01% del cens. 
Si amb una participació de gairebé el 4% en la consulta sobre la C-32 es 
va menysprear el resultat per ser “poc representatiu”, com qualificaria 
l'alcalde la participació en els pressupostos participats que va ser la 
meitat de la consulta sobre la C-32?.” 

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

“El passat 20 d'abril els grups municipals de CDC, MILLOR, PSC, ERC i el 
regidor ex-PP van elaborar un comunicat de premsa fent una valoració 
de la consulta, a Lloret, sobre la C-32.  
Aquest comunicat, reitero, dels grups municipals anteriorment citats, va 
ser enviat el mateix dia 20 d'abril, a les 14:54 hores des del correu 
electrònic central-turismo@lloret.org, en horari laboral i des d'un correu 
d'una empresa municipal.  
Des de quin ordinador es va enviar el correu anteriorment esmentat? 
A què treballador o treballadora està adscrit aquest ordinador? 
Qui va donar l'ordre d'enviar aquest comunicat des d'aquest correu 
electrònic?.” 

 
Prec presentat per la Sra. Pascual, en representació del grup municipal 
MILLOR: 
 

“Tenint en compte que en el Ple Municipal d’octubre, a proposta de la 
nostra formació política, es va presentar una moció que va ser 
aprovada, que la mateixa consistia en el cobriment de la part final de la 
Riera, als efectes d’erradicar la salubritat i millorar la imatge turística 
ampliant la superfície de la zona al crear un espai d’esdeveniments i 
activitats. 
En la mateixa es va aprovar la previsió de dotze mesos als efectes 
d’avaluar, analitzar, sol.licitar els permisos i redactar les característiques 
tècniques de dit projecte. 
Havent passat més de 6 mesos des de la data de la seva aprovació. 
DEMANEM: 
Que se’ns informi de la situació tècnica, jurídica i administrativa del 
projecte i quins tràmits o actuacions s’han fet al respecte fins a dia 
d’avui.” 
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Prec presentat pel Sr. Bentham, en representació del grup municipal MILLOR: 
 

“La nostra formació política en data 30/11/2015, va realitzar una 
pregunta en relació a un vessament d’aigües residuals i fecals on en el 
mateix se sol.licitava: 

PRIMER: Que s’informi del motiu o causa de no executar el decret 
d’alcaldia. 
SEGON: Informar de l’estat actual del vessament de les aigües 
residuals i fecals. 

La resposta en el seu moment realitzada pel regidor Albert Robert, fou 
que ràpidament s’interessaria pel tema i que sol.licitaria informació al 
Síndic del Ciutadà. 
En data 3 de desembre es rep en el correu electrònic del nostre grup 
municipal, per part del Síndic del Ciutadà de Lloret, el contingut de dit 
correu electrònic que venia a dir que no tenien informació al respecte del 
tema que ens ocupa. 
Dit error d’apreciació per part del regidor ja fou advertit per part del 
nostre regidor portaveu en acabar el Ple, informant-lo que la denúncia 
fou efectuada al Síndic de Greuges i no al Síndic del Ciutadà. 
Aquesta formació política, entén que els regidors hem de gestionar la 
voluntat popular mitjançant mesures que beneficiïn al conjunt de la 
societat, però no ens sembla correcte que els ciutadans hagin d’acudir 
als regidors de l’oposició perquè l’administració, en la seva gestió 
ordinària, no soluciona els problemes dels ciutadans. 
El tema que ens ocupa fou denunciat mitjançant prec el 30/11/2015 fa 
avui justament 6 mesos, temps més que prudencial per analitzar i 
solucionar una denúncia d’un ciutadà i més tenint en compte que 
existeix un decret d’alcaldia que no s’executa amb Ref. EXEC 140/2014 
degudament publicat en el butlletí oficial de la província en data 
12/02/2015. 
A data d’avui ens trobem davant tres problemes: 
- Un decret d’alcaldia que no s’executa. 
- Un ajuntament que no actua a les peticions dels plens efectuades per 

altres formacions. 
- Una administració que no contesta a les peticions d’informació del 

Síndic de Greuges. 
Per tot això DEMANEM: 
PRIMER: El motiu o causa de no execució del decret d’alcaldia. 
SEGON: Informació de l’estat actual de l’expedient i del vessament.” 

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

“La nostra formació política, a més de seguir percebent aquest mateix 
fet, ha rebut una quantitat considerable de queixes en relació a 
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l’augment de la prostitució en la via pública i més concretament en 
l’Avda. Just Marlès, la gravetat del que passa es duplica si es té present 
que existeixen mecanismes de difusió de dits serveis sexuals en la 
pròpia via pública. 
En un moment on es destinen esforços i recursos als efectes de canviar 
la imatge de la nostra població, aquesta formació política no vol 
contemplar ni com hipòtesi que un visitant que circuli pels nostres 
carrers sigui bombardejat per l’oferiment de serveis sexuals. 
L’Ajuntament de Lloret de Mar, dins de la seva funció de policia i en 
l’àmbit de les seves competències, ha de garantir la tranquil.litat, 
seguretat, salubritat, ordre públic i el degut respecte i comportament de 
la comunitat veïnal i persones que ens visiten, de la mateixa forma que 
te també l’obligació de mantenir el comportament cívic en l’àmbit públic 
respectant els bens i instal.lacions, i fent ús correcte d’ells amb el fi de 
poder gaudir-los sempre en perfecte estat d’ús i conservació. 
S’entén la prostitució difosa o exercida a la via pública com activitat no 
permesa ni contemplada en les nostres ordenances municipals i 
ostentant l’administració potestat en la seva funció de policia, evitar 
comportaments incívics en perjudici de la ciutadania, quan aquesta no 
tingui el deure jurídic de soportar-los i que puguin pal.liar fent respectar 
i complir les ordenances. 
Per tot això DEMANEM: 
Quines actuacions s’estan portant a terme per pal.liar aquesta 
problemàtica, tenint tant present l’inici de la temporada turística?” 

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

 


