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Jutjats del Contenciós administratiu de Girona 
Entitat de Conservació Lloret Blau (UA 35) 
vs 
Ajuntament de Lloret de Mar 
 
 
 

 
 
 
 

AL JUTJAT 
 
 

  Na  Mercè  Canal  i  Piferrer,  procuradora  dels  Tribunals  i  de  la  Entidad  de 
Conservación  Lloret  Blau  (UA  35)  de  Lloret  de Mar,  amb  CIF  número G‐17491994, 
segons  resta degudament acreditat mitjançant el poder per plets que adjunt aporto 
per a la seva incorporació a les actuacions mitjançant còpia certificada, amb devolució 
del original, davant el Jutjat del contenciós administratiu comparec i con en dret sigui 
més procedent, MANIFESTO, 
 
 

Que,  mitjançant  el  present  escrit  interposo  RECURS  CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU per raó de la inactivitat de l’Ajuntament de Lloret de Mar, en relació 
a  la  seva  competència  de  prevenció  d’incendis,  i  de  desatenció  dels  reiterats 
requeriments formulats al respecte per part de la meva representada. 

 
 
Es  fonamenta  la  interposició  del  recurs  en  el  seguidament  relacionats 

pressuposts materials i processals: 
 
 
 
Primer.‐  S’interposa  el  recurs  contenciós  administratiu  contra  la  inactivitat  de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar, en  relació a  les  seves competències  sobre prevenció 
d’incendis i protecció de la legalitat urbanística, establertes i definides a: 
 
 

‐ L’article 25, apartats a) i f) de la Llei 7/1985, de bases de règim local. 
 

‐ Els apartats c) i d) d de l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  

 
‐ Allò que disposa  l’article 4.4 de  la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de prevenció dels 

incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i 
les instal∙lacions situats en terrenys forestals; en relació al que disposa l’article 
3.1.b) del mateix text legal. 
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L’Ajuntament de Lloret de Mar ha desatès les seves obligacions competencials, 

davant  les  reiterades  denúncies  de  la meva  representada,  documentades  des  de  fa 
anys,  respecte del  risc d’incendi  i  compromís de  la  seguretat pública que  comporta 
l’estat de deixadesa d’una multiplicitat de parcel∙les que es troben incloses en l’àmbit 
territorial de la Entitat de Conservació de la Urbanització Lloret Blau (Unitat d’Actuació 
número 35). 

 
 
Tal  inactivitat de  l’administració demandada és contrària a dret  i resulta  lesiva 

pels  interessos  no  només  de  la meva  representada,  sinó  pels  de  la  generalitat  dels 
ciutadans de Lloret de Mar, circumstància que, de la mateixa manera que els reiterats 
requeriments per a que doni compliment a les seves obligacions, restarà degudament 
acreditat en el procediment. 
 
 
Segon.‐  Atenent  allò  que  disposa  l’article  45  de  la  Llei  de  la  jurisdicció  contenciós 
administrativa: 
 
 
1.‐  S’acredita  la  representació  de  la  demandant mitjançant  escriptura  de  poder  per 
plets  que  s’aporta  amb  la  expressa  sol∙licitud  de  la  seva  devolució,  previ  testimoni 
suficients a les actuacions. 
 
2.‐  És  l’objecte  del  present  recurs  contenciós  administratiu  la  inactivitat  de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar a  la hora de donar compliment a  les seves obligacions 
de prevenció d’incendis  i de compliment de  la  legalitat urbanística, activitat que  li ha 
estat  exigida  de  forma  reiterada  i  manifesta  per  la  meva  representada  tal  i  com 
s’acredita,  entre  molts  altres,  que  seran  aportats  amb  l’escrit  de  demanda,  dels 
seguidament relacionats documents, identificats com a números 1 a 14, per mediació 
dels que es dona compliment a allò que disposa l’article 29.1 de la Llei 29/1998, de la 
Jurisdicció Contenciós‐Administrativa: 
 
 Tercer.‐ En compliment d’allò que disposa  l’article 40.1 de  la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós‐Administrativa, atès el fet que l’actuació 
interessada és  l’execució subsidiària de  les obligacions dels propietaris del terrenys,  i 
essent que aquesta circumstància esdevé en centenars de  les mateixes, aquesta part 
fixa la quantia del present recurs com a indeterminada  
 
 
En virtut del que ha estat exposat, 
 
 
DEMANO  AL  JUTJAT  DEL  CONTENCIÓS  ADMINISTRATIU,  que  hagi  per  presentat 
aquest  escrit  i  els  documents  que  l’acompanyen,  per  interposat  recurs  contenciós 
administratiu  contra  la  inactivitat  de  l’Ajuntament  de  Lloret  de Mar,  en  els  termes 
esmentats en el cos del present escrit i, previs els tràmits legals, es reclami l’expedient 
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administratiu  a  l’administració  demandada  a  fi  de  que  sigui  posat  de  manifest  a 
aquesta part per a formalitzar la corresponent demanda. 
 
Girona, juliol de dos mil dinou. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lletrat.‐ Lluís Enric Orriols Sallès    Procuradora.‐ Mercè Canal i Piferrer 
Col∙legiat ICAB.‐ 22.292 
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