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CARLES ROS i ARPA, secretari general de l’Ajuntament de Lloret de Mar (La
Selva),
CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 16 de setembre
de 2022 es va adoptar el següent acord:
“29942022000006
I.- Antecedents
Als efectes enumerats a l’art. 19 del Decret 222/1996, de 12 de juny, dels
equipaments cívics, es considera que els equipaments cívics són espais de
dinamització sociocultural que tenen com a finalitat la promoció del civisme,
la col·laboració amb el teixit associatiu, facilitant espais dotats
d'infraestructures i recursos per a la participació i l'intercanvi vers els
ciutadans i els col·lectius. Són per tant, estructures que faciliten els processos
d’interacció amb la societat civil, i on el marc relacional s’articula a través de
la proximitat.
Així, els centres cívics com a model d’equipament sociocultural i de barri, i el
projecte de la xarxa de Centres Cívics de Lloret de Mar constitueixen els
instruments per generar la creativitat i la convivència necessària per impulsar
un model cohesionat de municipi, posant l’èmfasi en la descentralització
territorial i dotant-los de contingut de tal manera que siguin referents
socioculturals en el barri i per tant, referents de proximitat. Proximitat entesa
en el sentit físic (vinculada a l’equipament) i també relacional (vinculada a la
coneixença, a la creació de vincles o de suport).
Per altra banda, davant la complexitat de l’actual context, divers i canviant,
els governs de qualsevol nivell no són ja els únics actors dominants, sinó que
es troben en la tessitura d’exercir influència en els processos socials per a
mobilitzar recursos mitjançant l’establiment de relacions i complicitats amb
una multiplicitat d’actors.
No en va, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat el 18 de juny de 2006,
estableix en el seu article 43.1, del foment de la participació, estableix que
els poders públics han de promoure la participació social en l’elaboració, la
prestació i l’avaluació de les polítiques públiques, i també la participació
individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític,
amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.
Per altra banda, l’adquisició d’un bé immoble per compravenda és prevista a
l’article 190 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, i a l’article 30 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat
pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Amb tot, fins el mes de desembre de 2021, els equipaments que prestaven
el servei públic com a Centres Cívics de Lloret de Mar n’eren 6, amb els
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següents noms segons la seva situació en els respectius barris: Can Carbó,
Can Ballell, Can Sabata, Roca Grossa, el Rieral i el del Molí (que dona servei
a 3 barris Molí - Mas Vilà - Can Ribalaigua).
No obstant, a partir de gener de 2022, el Centre Cívic del Molí situat en el
carrer Doctor Josep Roig i Raventós, núm. 8, planta baixa amb una superfície
total de 69 m² i superfície útil de aproximada de 50 m², ha deixat de formar
part de la xarxa de Centres Cívics de Lloret de Mar, per destinar-se a l’ús de
magatzem de la Secció de Patrimoni cultural, ateses les seves
característiques i peculiaritats (construcció deficitària dels anys 70, sense
possibilitat de ventilació assistida, espai únic i reduït, etc.) característiques
que es varen posar més de manifest durant els mesos de la pandèmia de la
COVID-19, quan aquest local amb funcions de centre cívic va haver de
romandre tancat.
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II.- Anàlisi dels barris del Molí - Mas Vilà - Can Ribalaigua
Segons dades del Servei d’Estadístiques del Padró Municipal de l’Ajuntament,
a 1 d’agost de 2022 la població total de Lloret era de 41.256 habitants i els
habitants censats en el conjunt dels barris del Molí-Mas Vilà-Can Ribalaigua
(en endavant el barri del Molí) són 2.692 habitants, dels quals un 24,44 %
són originaris d’un total de 38 nacionalitats diferents a l’espanyola, i amb la
consideració en un percentatge elevat d’immigració de tipus econòmic. Per
tant, amb una forta presència de diverses realitats socioculturals,
demogràfiques i econòmiques.
La delimitació de la superfície en m² del barri del Molí és de 127.170,47 m²,
una de les més petites d’entre els barris de tot el municipi, pel que la densitat
de població és una de les més elevades juntament amb la dels barris
confrontants de Can Carbó-Mas Baell i de Can Ballell.
III.- Justificació de la necessitat d’un equipament Centre Cívic en el
barri del Molí
Atenent a les dades exposades fins ara, un equipament centre cívic en el barri
del Molí esdevé un projecte i necessitat social que s’ha d’articular en el
projecte de la xarxa de Centres Cívics de Lloret de Mar, com fins ara, amb la
clara voluntat de cohesionar i obrir socialment el barri, tot seguint els
següents objectius programàtics:
1. Facilitar i promoure l’accés a la cultura i l’expressió cultural.
2. Fomentar la vida associativa i la participació ciutadana.
3. Generar processos d’interacció social i d’identificació col·lectiva.
4. Articular barri i municipi en la dimensió cultural, participativa i de
relacions socials.
5. Dinamitzar sectors de població especialment vulnerables.
6. Ser punt de prestació de serveis municipals.
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Atès que s’ha perdut el servei de l’equipament existent que fins ara feia les
funcions de centre cívic en el barri del Molí, fa necessari i imprescindible
substituir-lo per un altre espai que permeti els usos d’un equipament que
compti amb unes característiques, que li permetin actuar com a nucli de
vincle social a través de la ciutadania i un teixit associatiu amb responsabilitat
social per cercar el bé comú mitjançant la integració i la participació.
Els centres cívics son espais de ciutadania i per a la ciutadania, es un espai
per trobar-se i poder relacionar-se, on l’objectiu principal es que la població
del nostre municipi pugui participar, un espai per a construir d’una manera
col·lectiva i transversal projectes amb un valor social, inclusiu i participatiu.
Per això i d’altra banda, atenent a les característiques del barri del Molí, el
mateix espai ha de poder donar cobertura pel desenvolupament del diferents
programes de Benestar i Família com la Tarda Jove, l’Espai de Salut Jove i
Porta d’accés, tots ells programes i accions que fan atenció a joves en situació
de vulnerabilitat.

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de
l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació"
que apareix a la capçalera.

VI.- Justificació de la necessitat de que l’equipament es dediqui als
programes d’Espai de Salut Jove, Tarda Jove, Porta d’Accés i
Reconcilia’t.
Amb l’objectiu de donar compliment a la Llei de Serveis Socials (article 2 de
la llei 12/2007) i a la nova re-formulació del Servei d’Intervenció
socioeducativa, la Secció de Benestar i Família de l’Ajuntament de Lloret de
Mar vol donar servei a aquestes 4 línies de projectes que engloben les edats
de 12 anys a 29 anys, aquestes línies d’actuació són les següents:






Línia 1: ESPAI DE SALUT JOVE : Servei d’intervenció amb Famílies,
infants i adolescents en situació de risc. (De 11 als 20 anys).
Línia 2: TARDA JOVE: Servei d’acompanyament socioeducatiu per
adolescents en situació de risc ( De 12 a 21 anys).
Línia 3: PORTA D’ACCÉS: Servei adreçat a joves que hagin finalitzat
la seva etapa d'escolarització obligatòria i no estiguin realitzant cap
itinerari formatiu ni professional. ( De 16 a 29 anys ).
Línia 4: RECONCILIA’T: Servei adreçat a menors (presumptes autors
d’infraccions de l’OM de Civisme i Convivència Ciutadana) perquè
puguin optar per una mesura pedagògica alternativa a la sanció
econòmica. ( De 14 a 17 anys).

Per tal de fer efectiva la cobertura d’aquests projectes, des de la secció de
Serveis Socials d’Atenció Especialitzada (Benestar i Família) es valora la
necessitat de adquirir un local on poder ubicar tots aquests projectes i poder
donar cobertura a les necessitats dels joves usuaris d’aquests serveis.
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Aquest local ha de poder oferir aquests serveis de manera adequada segons
els usos urbanístics permesos amb virtut del POUM.
Tanmateix, es contempla que les persones tècniques del Programa de
Desenvolupament Comunitari (PDC), com a referents comunitàries del barri,
puguin tenir accés a aquest local.
En definitiva, per al correcte desenvolupament dels serveis esmentats
anteriorment, es requereix d’un equipament amb les mateixes
característiques físiques (espai, ubicació, distribució, etc.) que al local objecta
de la present proposta de compra venda, tenint en compte que en aquests
barris (Molí, Mas Vilà- Can Ribalaigua) existeix una densa trama social que
ha de ser un model per a la convivència a través de l’activitat conjunta, amb
espai obert a tothom, joves, grans, infants i entitats, tot participant en les
activitats i projectes que s’hi fan o bé proposant-ne d’altres, amb l’objectiu
de garantir la seva aproximació de tota la ciutadania.
V.- Peculiaritats requerides pel bé a adquirir, segons les necessitats
del servei o les limitacions del mercat immobiliari
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Per donar compliment a les necessitats del servei es consideren els següents
paràmetres:
-

Planta baixa.

-

Superfície útil o amb possibilitat d’ús: Es considerarà una superfície
útil a partir de 100 m².

-

Alçada: L’alçada mínima reglamentària ha de ser de 2,80 metres, per
poder ser de pública concurrència.

-

Compatibilitat urbanística dels usos de la finca amb la finalitat que se
li vol donar, segons el POUM.

-

Ubicació, prioritzant que tingui centralitat en el barri.

-

Muntant de despesa per a la reforma que s’hagués de fer, pel
compliment els condicionants necessaris per l’ús al qual està destinat
de centre cívic.

-

Preu de compra: limitació a un màxim de 100.000,00 €

De diverses cerques al mercat immobiliari fetes a la zona del barri del Molí
s’han pogut veure i valorar diferents béns, sempre en planta baixa, on tots
ells excepte el que es proposarà en el següent apartat, no complien amb
algunes o totes les peculiaritats requerides, sobre tot la de l’alçada mínima
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reglamentària, o bé també la del muntant de despesa destinada a fer les
reformes necessàries.
VI.- Descripció concreta del bé que es proposa sigui objecte
d’adquisició directa
Ateses les circumstàncies especials relatives a les limitacions del mercat
immobiliari en relació amb les necessàries característiques del bé explicades
a l’anterior apartat, per a l’adequada prestació del servei que concorren en el
cas, s’ha pogut constatar l’existència d’un local en venda situat a la planta
baixa d’un edifici d’habitatges construït l’any 2007, les peculiaritats del qual
aconsellen adquirir la propietat de l’immoble i justifiquen l’aplicació del
procediment d’adquisició directa, doncs compleix amb els condicionants
necessaris per l’ús de centre cívic.
Es tracta del local situat a l’adreça Av. de les Regions, núm. 4, Es.:1, Pl.: 0 i
Pt.: L1, fent cantonada amb C/ Doctor Josep Roig i Raventós, núm. 2, de
Lloret de Mar (Referència cadastral: 6876806DG8167N0001IX).
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De la visita realitzada el passat 20/06/2022 es constata que aquest local
compleix amb totes les peculiaritats establertes i que permeten satisfer les
necessitats del servei, segons s’exposa a continuació:
 Situat en planta baixa, accés des de vial.
 Superfície útil o amb possibilitat d’ús: 125 m².
 Alçada: L’alçada lliure del local, sense haver pres la mida exacta és
de 2,60 m. des del paviment fins el fals sostre, en el punt més
baix, i de 2,80 m. sota el fals sostre més alt. Com a mida total (fins
a sota forjat) segurament s’arriba als 3 m. o 3,20 m..
 Compatibilitat urbanística: Clau urbanística 2.2B: Densificació urbana,
subzona en pati d’illa, i segons article 150 del POUM els usos
permesos en aquesta zona són:
Article 150. Usos (MOD. 27/11/13)
Els usos permesos a la zona de densificació urbana són, habitatge entre
mitgeres, residència, comerç al detall i de prestació de serveis privats al
públic d’acord a la normativa sectorial, oficines i administratiu, hoteler,
restauració, recreatiu (excepte discoteques, bars musicals, sala de ball, sala
de festes amb espectacle i sala de concert), indústria (categoria 1ª, situació
2ª), magatzems, tallers de reparació de vehicles, aparcament, públicadministratiu, associatiu i religiós. Aquest últim ús només s’admet en aquells
locals que es situïn a 300 metres de distància d’altres locals destinats al
mateix ús.

ÓRGANO

REFERENCIA

Certificat

SERVEIS CENTRALS I DE PLANIFICACIÓ

29942022000006

Codi Segur de Verificació: 1cef5ea5-9d4f-4400-a523-94d34270ebed
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01170950_2022_9645620
Data d'impressió: 20/09/2022 13:41:04
Pàgina 6 de 8

SIGNATURES

Ì1cef5ea5-9d4f-4400-a523-94d34270ebed}Î

DOCUMENT

1.- JAUME DULSAT RODRIGUEZ (TCAT) (L'alcalde), 16/09/2022 15:21
2.- CARLES ROS ARPA (TCAT) (El secretari), 19/09/2022 09:19

X2022014036

Un centre cívic és considera que té un ús associatiu, per tant és un ús
compatible amb el planejament.
 Ubicació: L’Av. de les Regions és una via comercial que vertebra part
de la centralitat en el barri. Ubicat a més en front de la plaça dels
Drets Humans i molt a prop de la plaça de les Regions, dues zones
d’especial afluència, garanteix la seva visibilitat i concurrència.
 Muntant de despesa per a la reforma que s’hagués de fer, pel
compliment els condicionants necessaris per l’ús al qual està destinat
de centre cívic és escassa doncs ja compte amb lavabos adaptats. Sí
caldrà adaptar a la normativa d’accessibilitat la rampa d’accés des de
vial, i l’adequació lògica per ús a que ha d’anar destinat, essent
escassos els treballs necessaris per a la seva adequació per l’ús de
centre cívic.
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 Preu de compra: La propietat de l’immoble (Promafe inversors, SL),
ha ofert de vendre’l a l’Ajuntament pel preu de 95.000,00 €.
Una altra característica favorable és la seva façana, que consta i està ocupada
per grans finestrals, fet que dona visibilitat a l’espai i a les seves activitats
alhora que llum natural.
Imatges de la ubicació i de la façana de l’immoble a l’annex d’aquest
document.
Amb tot l’exposat, es justifica en aquest informe la idoneïtat del bé proposat
per a destinar-lo a l’equipament dels programes de la Tarda-Salut Jove dels
barris del Molí - Màs Vilà - Can Ribalaigua i ús compartit de Centre Cívic del
barri del Molí, sense poder aportar cap altre immoble que reuneixi les
característiques necessàries per l’ús al qual està destinat.
Vistes les Resolucions de l’Alcaldia de 25 de juny de 2019 i de 23 de març de
2020, de delegació de competències a la Junta de Govern Local
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Incoar el procediment per a l’adquisició directa de l’immoble situat
a l’avinguda de les regions, núm. 4, fent cantonada amb c/ doctor Josep Roig
i Raventós, núm. 2, de Lloret de Mar, per destinar-lo als usos descrits en
l’apartat III i IV de la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- Convidar als representants legals de PROMAFE INVERSORS SL,
amb NIF B43716364 a participar en el procediment d’adquisició descrit.
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TERCER.- Publicar al perfil del contractant tota la documentació integrant del
procediment d’adquisició de l’immoble.
QUART.- Establir que s’emetin i/o assumeixin els informes que s’enumeren
a continuació, amb caràcter previ a l’acord d’adquisició del bé:
Per part de l’Alcaldia:
o

Memòria de l’Alcaldia relativa a la conveniència i a la oportunitat de
l’adquisició directa pretesa, en la qual es facin constar la finalitat concreta
a què es pretén destinar la finca.

Per part de la Secretaria:
o

Informe jurídic del secretari de la corporació en el que es faci constar la
descripció concreta del bé que ha d’ésser objecte d’adquisició, així com,
també la identitat del propietari i la justificació de què l’adquisició es faci
pel procediment directe, d’acord amb les circumstàncies excepcionals
justificatives exigides per l’article 206.3.b) del Decret legislatiu 2/2003,
sobre l’adquisició directa de béns patrimonials.

o

Certificat de domini i càrregues de l’immoble en què s’acrediti la titularitat
de l’immoble i l’existència de càrrega o gravamen, si n’hi ha.

Per part de l’Àrea d’Urbanisme:
o

Informació cadastral actualitzada de la finca a adquirir.

o

Informe de l’arquitecte Municipal sobre la qualificació urbanística i els
usos que a la finca esmentada li correspon segons les normes de
planejament i sobre la valoració pericial detallada del bé esmentat
efectuada d’acord amb els criteris de valoració vigents i aplicables. Cal fer
constar que no hi ha al municipi cap immoble amb les mateixes
característiques, ubicació i dimensions que se li pugui donar l’ús pretès.
(Pel cas que l’informe s’emeti per part d’una empresa externa o un
arquitecte que no formi part de la plantilla municipal, caldrà que un tècnic
local de la corporació ratifiqui la valoració).

o

Informe de l’arquitecte Municipal relatiu a la compatibilitat urbanística
dels usos de la finca amb la finalitat que se li vol donar.

Per part de la Intervenció municipal:
o

Informe de l’interventor Municipal sobre l’existència de consignació
suficient en el pressupost pel finançament total de la compra en l’exercici
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que s’acorda l’adquisició, i en el cas que s’hagi d’adequar la finca
adquirida que l’Ajuntament podrà assumir la càrrega financera que
suposi. A l’informe s’haurà de fer constar que es supedita de forma
estricta al compliment de les exigències dels principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera d’acord amb l’establert a l’article
7.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera. En el supòsit que el pagament del preu es realitzi
en diferents anualitats, caldrà que l’informe manifesti expressament el
compliment d’allò previst a l’article 174 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
o

Informe de l’interventor sobre els recursos ordinaris del pressupost vigent
de l’Ajuntament, provinents d’operacions corrents, amb exclusió de les
operacions de crèdit, les de capital i les procedents de contribucions
especials, de quotes urbanístiques i de subvencions finalistes, així com
quin percentatge suposa la valoració de la finca objecte d’adquisició.

Per part de la Generalitat de Catalunya:

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tràmits de
l'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org:8443/OAC/SegExpStandalone.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validació"
que apareix a la capçalera.

o

Informe del departament de Governació de la Generalitat de Catalunya,
si s’escau, en atenció al previst a l’article 206.3 b) de la Llei Municipal de
Catalunya i per adquisicions superiors als 100.000 euros.

CINQUÈ.- Notificar el present Acord als representants legals de PROMAFE
INVERSORS SL, a la Secretaria de la corporació, al Departament d’Urbanisme
i a la Intervenció municipal, als efectes que resultin escaients.”
Aquest certificat s’emet amb l’advertència prevista a l’art. 206 del Reglament
d’organització i Funcionament de les Corporacions Locals, en el sentit que manca
l’aprovació definitiva de l’acta i que queda a reserva dels termes que resultin de la
seva aprovació per la Junta de Govern Local

I, perquè consti, als efectes que siguin procedents, lliuro aquest certificat
amb el vistiplau de l’alcalde, a Lloret de Mar.
Document signat digitalment.

