
 
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 14/06 
Dia: 28 de desembre de 2006 
Sessió: ordinària 
Horari: de 20 a 22’40 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Ignasi Riera Garriga 
Roma Codina Maseras 
Josep Valls Méndez 
Francesc Oliva Pujol 
Josep Teixidor Charlon 
Víctor Manuel Llasera Alsina 
Laura Bertran Fontserè 
Lucia Echegoyen Lerga 
Josep Blanch Soler 
Lluïsa Parrilla Alcalde 
Darwin Austrich Martell 
Josep Alvarez Ortiz 
Joaquim Teixidor Planells 
Santiago Ontañon Castillo 
Joan Abaurrea Lesaca 
Rosa M. Santamaria Guirado 
Eduard Coloma Boada 
 
David Reixach Saura, secretari  accidental 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Anna M. Gallart Torras 
Susana Yerro Heras 
Josep Bernat Pané 
 
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (28/11/2006). 
 
Tot seguit, s'examina l'esborrany de l'acta de la sessió  anterior  la  qual, 
trobada  conforme,  és aprovada per unanimitat dels reunits. 
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2.- DESPATX ALCALDIA. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna 
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple: 
 

• 30 de novembre: Presidència del Consell d’administració de Lloret 
Futur. 

 
• 3 de desembre: Lliurament dels premis, juntament amb la regidora 

de cultura, Laura Bertran, del IX concurs fotogràfic de muntanya a la 
sala de l’Antic Sindicat. 

 
• 3 de desembre: Assistència del regidor d’esports, Joaquim Teixidor, 

i del regidor de benestar i família, Romà Codina, a la marxa a 
Barcelona a favor del reconeixement dels drets dels discapacitats  

 
• 4 de desembre: Assistència, juntament amb el regidor de comerç, 

Victor Llasera; el regidor de medi ambient, Josep Teixidor; i altres 
membres de la corporació, a l’acte d’encesa  de l’enllumenat de 
Nadal’06, que va anar a càrrec de Marta Bayarri i Miquel Garcia, 
actors de la sèrie de TV3 “El cor de la ciutat”, i a la xocolotada 
organitzada per l’entitat Xino Xano. 

 
• 4 de desembre: Assistència d’Ignasi Riera, regidor de l’arxiu 

municipal, juntament amb d’altres regidors, a la presentació de la 
revista sesmond que va tenir lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament. 

 
• 11 de desembre: Reunió amb Ruben Peris, President de la Volta 

ciclista a Catalunya, per tal de concretar la participació de Lloret en 
l’edició d’enguany. El nostre municipi comptarà amb una arribada 
d’etapa el 26 de maig, i la sortida de la següent i darrera etapa el 
diumenge 27 de maig, que es farà des del Passeig Marítim. 

 
• 12 de desembre: Assistència al Consell d’administració de la 

Corporació de Salut del Maresme i la Selva a l’Hospital St. Jaume de 
Calella. 

 
• 12 de desembre: Assistència, juntament amb Joaquim Teixidor, 

regidor d’esports i d’altres membres de la corporació així com amb el 
President dels Special Olympics Catalunya, Francesc Martínez de Foix, 
al Passi del màster de la pel·lícula dels Special Olympics Lloret’06 
produida pel Canal Català de la Selva, i que va tenir lloc al Casal de 
l’Obrera, previ a la seva presentació oficial i difusió. 

 
• 14 de desembre: Presidència de la reunió de Direcció Operativa de 

Lloret Turisme. 
 

• 16 de desembre: Assistència al concert de Nadal a l’ermita de Santa 
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Cristina. 
 

• 17 de desembre: Assistència, juntament amb el regidor d’esports, 
Joaquim Teixidor, i d’altres membres de la corporació, a la Festa de 
l’esport que es va celebrar al pavelló municipal. Posteriorment 
assistència al dinar i al lliurament de premis als esportistes lloretencs. 

 
• 17 de desembre: Assistència delegada a diversos membres de 

l’equip de govern a la Fira dels Sants Metges organitzada pel Xino 
Xano 

 
• 17 de desembre: Assistència al Concert de Nadal al Casal del 

Jubilats. 
 

• 17 de desembre: Concert de Nadal Unió Lloretenca a l’Església. 
 

• 17 de desembre: Assistència al sopar de Skal International de 
Girona pel lliurament de guardons Skal d’Or 2006 a l’Hotel Guitart 
Monterrey. 

 
• 18 de desembre: Reunió, juntament amb Josep Valls, regidor 

d’urbanisme, i amb el Director General d’urbanisme de la Generalitat 
de Catalunya Sr. Joan Llort i Sr. Camil Cufan per tal de tractar temes 
relacionats amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Lloret de 
Mar. 

 
• 19 de desembre: Assistència al dinar de Noces d’Or de la gent gran 

que es va celebrar al Restaurant El Trull. 
 

• 19 de desembre:  Assistència, juntament amb la regidora de 
Turisme, Anna Mª Gallart, i altres membres de la corporació, al sopar 
de la Nit del Turisme de Catalunya en motiu de l’entrega del Diploma 
Turístic a Lloret de Mar que ens va ser lliurat pel Molt Honorable Sr. 
José Montilla, President de la Generalitat de Catalunya. 

 
• 20 de desembre: Assistència delegada del regidor de promoció 

econòmica, Francesc Oliva, i de la regidora de cultura, Laura Bertran, 
a la trobada de la productora Alter Ego i empresaris locals que es va 
fer per tal de tractar el finançament de la sèrie de televisió “La 
rajada”, i que va tenir lloc al Guitart Gran Hotel Monterrey. 

 
• 21 de desembre: Reunió, juntament amb el regidor d’urbanisme, 

Josep Valls, al departament d’Urbanisme de la Generalitat a Girona 
amb el Sr. Camil Cufan per tal de tractar l’aprovació definitiva del 
POUM de Lloret de Mar, i que ha resultat favorable. 

 
• 22 de desembre: Assistència, juntament amb altres regidors del 

consistori, a la representació, per part dels treballadors de 
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l’Ajuntament, de l’obra de teatre – Musical “Vilafortuna”, escrita i 
dirigida pel nostre company Carles Arbó i que va tenir lloc al Gran 
Palace de Lloret. 

 
3.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UN EMPLEAT DE 
L’AJUNTAMENT. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera i exposa 
que cal autoritzar la compatibilitat sol.licitada pel Sr. Sr. Andreu de la Torre 
Barrigón, que prendrà possessió del seu càrrec d’arquitecte tècnic en règim 
d’interinatge el proper dia 8 de gener de 2007, amb l’activitat privada 
d’arquitectura. Seguidament dóna lectura de la proposta. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vista la sol·licitud efectuada pel Sr. Andreu de la Torre Barrigón, que 
prendrà possessió del seu càrrec d’arquitecte tècnic en règim 
d’interinatge el proper dia 8 de gener de 2007, de compatibilitzar la 
seva feina a l’Ajuntament amb l’activitat privada d’arquitectura.  
 
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari General i el Tècnic 
d’Administració General en data 21 de novembre de 2006,  en ocasió 
al reconeixement de la compatibilitat de segones activitats de 
diversos empleats municipals entre els quals hi havia el 
reconeixement de la compatibilitat d’arquitectes que realitzaven 
segones activitats d’arquitectura com a activitat privada, i que per 
tant, s’ajusta a la sol·licitud objecte de la present. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de Serveis Personals i Governació, adopta el següent acord: 
 
PRIMER. Autoritzar al Sr. ANDREU DE LA TORRE BARRIGÓN la 
compatibilitat del seu lloc de treball a l’Ajuntament de Lloret de Mar 
(càrrec del què prendrà possessió el proper dia 8 de gener de 2007) 
amb la realització de l’activitat privada d’arquitectura sol·licitada, 
amb les següents condicions: 
 

- Que la suma de jornades de l’activitat pública principal i 
l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de 
l’Administració incrementada d’un 50%. 

 
- Que les activitats privades, per compte propi o sota la 

dependència o el servei d’entitats o de particulars, no es 
relacionin directament amb les que desenvolupa a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 

 
- Que no es realitzin activitats privades, incloses les de caràcter 
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professional, ja sigui pel seu compte o sota dependència o al 
servei d’entitats o de particulars, relacionades amb els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos 
darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del lloc de 
treball. 

 
- Que ni ell, ni les societats, despatxos professionals o 

professionals individuals amb els que col.labori, presentin 
projectes tècnics que hagin de ser sotmesos a  autorització, 
llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar.  

 
- Que no es pentanyi a consells d’administració o òrgans rectors 

d’empreses o entitats privades si l’activitat d’aquestes està 
directament relacionada amb les que realitzi en la 
dependència, servei o organisme en què presta els seus 
serveis en l’entitat local. 

 
- Que no s’exerceixin càrrecs de cap ordre, en empreses o en 

societats concesionàries, contractistes d’obres, serveis o 
submnistraments, arrendaràries o administradors de 
monopolis o amb participació o aval de l’entitat local, sigui 
quina sigui la configuració jurídica d’aquelles. 

 
- Que no es tingui una participació superior al 10% del capital de 

les empreses o societats a què es refereix la condició anterior. 
 

- Que no es percebi un complement específic per factor 
d’incompatibilitat o per un concepte equiparable. 

 
- Que no es modifiqui la jornada de treball ni l’horari de 

l’interessat condicionant l’autorització de compatibilitat a 
l’estricte compliment de la jornada i l’horari que corresponen 
en el seu lloc de caràcter públic. La declaració de compatibilitat 
restarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc 
en el sector públic o modificació de les condicions de treball. 

 
SEGON. D'aquest acord se’n donarà trasllat als interessats i a la 
secció de Recursos Humans. 

 
4.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DEL CONSELL RECTOR DE 
L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL “SERVEIS MUNICIPALS DE 
COMUNICACIÓ LLORET DE MAR”, D’AUTORITZACIÓ DE 
COMPATIBILITAT AMB ACTIVITATS PRIVADES A DIVERSOS 
EMPLEATS. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Joaquim Teixidor 
i diu que vol donar compte de l’acord de data 28/11/2006 aprovat pel 
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Consell Rector de l’Organisme Autònom "Serveis  Municipals  de  
Comunicació de Lloret de Mar”, pel qual s’autoritza la compatibilitat dels 
Srs. Rosa Giralt, David Rifé i Eduard Lanzas, amb les mateixes condicions 
que el punt anterior. 
 
Sense més deliberació, l’Ajuntament es dóna per assabentat del següent 
acord: 

 
El Consell Rector de l’Organisme Autònom "Serveis  Municipals  de  
Comunicació de Lloret de Mar" es va reunir el passat dia 28/11/2006, 
i va aprovar el següent acord, del qual cal donar-ne compte a aquest 
Plenari: 
 
“Vistes les sol·licituds d’autorització per compatibilitzar el lloc de 
treball amb la realització d’activitats privades efectuades per diferents 
empleats De l’organisme autònom, les quals es relacionen a 
continuació: 
 
- Sra. Rosa Giralt, Locutora de l’emissora municipal “Nova Radio 

Lloret”, que sol.licita compatibilitzar el seu lloc de treball a 
l’organisme autònom amb l’activitat de periodista corresponsal a 
l’emissora de ràdio CATALUNYA RADIO.  

 
- Petició efectuada pel Sr. David Rifé, Locutor de l’emissora 

municipal “Nova Radio Lloret”, que sol.licita compatibilitat per a 
prestar els seus serveis a l’emissora privada Radio Marina, també 
com a Locutor. Les tasques del Sr. Rifé a Ràdio Marina són les 
mateixes que realitza a Nova Ràdio Lloret, és a dir, les de 
presentador musical. D’acord amb la naturalesa de les tasques, no 
sembla que el Sr. Rifé pugui incórrer en cap de les causes 
d’incompatibilitat expressades. Tot i així, l’autorització de 
compatibilitat s’haurà igualment de condicionar a que no s’incorri 
en les esmentades causes de incompatibilitat. 

 
- Petició efectuada pel Sr. Eduard Lanzas, Locutor de  l’emissora 

municipal “Nova Radio Lloret”, que sol.licita compatibilitzar el 
desenvolupament del seu lloc de treball a l’Organisme Autònom 
amb l’activitat privada de Barman al bar musical “La Carpa” de 
Lloret de Mar.  

 
Vist l’informe jurídic emès conjuntament pel Secretari General de 
l’Ajuntament i el Secretari delegat de l’organisme autònom,  en el que 
s’estudien cadascuna de les sol.licituds d’acord amb la normativa 
aplicable en matèria de incompatibilitats. 
 
El Consell Rector de l’Organisme Autònom Local “Serveis Municipals 
de Comunicació Lloret de Mar” adopta el següent ACORD:  
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PRIMER.- Autoritzar la compatibilitat del seu lloc de treball amb la 
realització d’activitats privades als empleats de l’organisme autònom 
“Serveis Munciipals de Comunicació Lloret de Mar” Sra. Rosa Giralt 
Gubert, Sr. David Rifé Duran i Sr. Eduard Lanzas Domínguez, amb les 
següents condicions: 
 
- Que la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat 

privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració 
incrementada d’un 50%. 

 
- Que les activitats privades, per compte propi o sota la 

dependència o el servei d’entitats o de particulars, no es relacionin 
directament amb les que desenvolupa a l’Ajuntament de Lloret de 
Mar. 

 
- Que no es realitzin activitats privades, incloses les de caràcter 

professional, ja sigui pel seu compte o sota dependència o al 
servei d’entitats o de particulars, relacionades amb els assumptes 
en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en 
els que hagi d’intervenir per raó del lloc de treball. 

 
- Els empleats  que realitzin en el seu lloc de treball públic funcions 

d’informe, gestió o resolució, no podran realitzar serveis 
professionals, remunerats o no, als que es pugui tenir accés com a 
conseqüència de l’existència d’una relació de treball o servei en 
qualsevol departament, organisme, entitat o empresa públiques, 
qualsevol que sigui la persona que els retribueixi i la naturalesa de 
la retribució 
 

- Que no es pentanyi a consells d’administració o òrgans rectors 
d’empreses o entitats privades si l’activitat d’aquestes està 
directament relacionada amb les que realitzi en la dependència, 
servei o organisme en què presta els seus serveis en l’entitat 
local. 

 
- Que no s’exerceixin càrrecs de cap ordre, en empreses o en 

societats concesionàries, contractistes d’obres, serveis o 
submnistraments, arrendaràries o administradors de monopolis o 
amb participació o aval de l’entitat local, sigui quina sigui la 
configuració jurídica d’aquelles. 

 
- Que no es tingui una participació superior al 10% del capital de les 

empreses o societats a què es refereix la condició anterior. 
 
- Que no es percebi un complement específic per factor 

d’incompatibilitat o per un concpete equiparable. 
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- Que no es modifiqui la jornada de treball ni l’horari de l’interessat 
condicionant l’autorització de compatibilitat a l’estricte compliment 
de la jornada i l’horari que corresponen en el seu lloc de caràcter 
públic. La declaració de compatibilitat restarà automàticament 
sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o 
modificació de les condicions de treball. 
 

SEGON.- Notificar aquest acord  als interessats i a la secció de 
Recursos Humans de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament en la 
primera sessió que se celebri.” 
 

5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE TEATRE DE LLORET DE 
MAR I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Bertran dient 
que avui es fa un pas més en aquesta “cursa d’obstacles” que significa la 
burocràcia de poder tirar endavant un projecte important, que serà el futur 
nou teatre de Lloret. 
 
Vol recordar que es tracta d’un teatre amb 400 butaques, de les quals 200 
seran retràctils; amb un escenari de 270 m2, per tal de poder-li donar les 
formes i la versatilitat que vulguem, que no es pugui quedar mai petit; 
també es podran fer espectacles a l’aire lliure; disposarà de 3 sales 
d’assaigs completament equipades perquè els diferents grups de teatre, 
música i dansa puguin desenvolupar les seves activitats; i la cabina tindrà 
un projector de cinema de 35 mm. 
 
Tot seguit, dóna una explicació del calendari d’actuacions realitzades, 
assenyalant els temes més burocràtics o administratius, per així veure en  
quina situació es troba i què és el que manca tramitar. Han hagut moltes 
reunions amb gent del teatre de Lloret i de fora, i es van desplaçar, amb 
molts dels regidors aquí presents, al Teatre de Serignan ja que van creure 
que era un bon model a seguir. 
 
Cita les actuacions administratives realitzades fins al moment: octubre de 
2004 la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya encarrega al 
Sr. Ives Chapón (arquitecte especialitzat amb teatres) la realització de 
l’estudi previ de programació per al nou teatre municipal; l’abril de 2005 es 
fa el lliurament d’aquest estudi previ; el juliol de 2005 també es fa 
lliurament per part del Sr. Chapón el programa funcional i tècnic del nou 
teatre municipal, encarregat per aquest Ajuntament; el 06/11/2005 la Junta 
de Govern aprova el plec de clàusules administratives, tècniques i jurídiques 
per a la selecció d’una proposta, amb caràcter d’avantprojecte, per al nou 
teatre municipal; el 07/12/2005 és el darrer dia per a la presentació de 
concursants; 13/12/2005 té lloc la primera reunió de la Comissió Tècnica 
d’aquest concurs; el 10/01/2006 es presenta l’informe de la citada Comissió 
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amb la classificació dels seleccionats; 12/01/2006 es reuneixen els 
membres del tribunal per a la selecció dels participants; el 19/01/2006 la 
Junta de Govern aprova l’encàrrec als concursants seleccionats i els dóna de 
termini per a la presentació de l’avantprojecte fins el 31/03/2006; el 
28/04/2006 es reuneix el Jurat i té lloc la selecció del projecte realitzat per 
l’equip de B01 ARQUITECTES; el 11/05/2006 la Junta de Govern adjudica 
l’encàrrec a aquest equip i es comença a redactar el projecte bàsic, que 
s’entrega a finals de juliol; ara el desembre s’ha presentat al Registre 
d’Entrada el projecte executiu, que detalla com ha de ser el teatre 
municipal. 
 
A partir d’aquí, el pas següent a realitzar el mes de gener és licitar l’obra, i 
així ja posar en marxa els dos mesos que es necessita perquè es presentin 
les empreses constructores, i si no hi ha cap impediment sobre el mes 
d’abril es podrien iniciar les obres del nou teatre, tan esperat. 
 
Per tot l’exposat, la Sra. Bertran manifesta que el que cal avui és aprovar el 
projecte executiu del nou teatre de Lloret de Mar, així com l’estudi de 
seguretat i salut, el quan assegurarà que mentre es realitzi aquesta obra els 
treballadors que estiguin a peu d’obra ho facin amb les condicions 
adequades. 
 
Acte seguit, pren la paraula el Sr. Coloma i diu que des d’ara Lloret 
disposarà d’un teatre, que també serà un espai multifuncional. Dels 
projectes presentats, el seu grup també considerava que el que finalment 
va resultar escollit era el que més s’ajustava a les necessitats de Lloret. 
Aprofita per  felicitar a qui va idear aquesta solució del nou teatre. 
 
El Sr. Coloma qualifica de important la diagnosi de com estava Lloret, de 
quines necessitats hi havia i de quin teatre es volia. Fa notar que la 
col.laboració de la gent del teatre de Lloret ha estat molt important, per les 
aportacions que han fet. 
 
En un altre ordre de coses, el Sr. Coloma remarca la recuperació d’un espai 
que es vincularà amb la propera vialitat que es pugui fer entre el casino, el 
teatre i l’edifici administratiu, apropant els barris de la zona al centre del 
poble. Remarca que el que els agrada del teatre és que es troba integrat en 
l’espai i que és un espai multifuncional, no és només per fer-hi teatre sinó 
que es poden fer altres activitats per tenir-lo ocupat tot l’any, i que és molt 
important que el teixit social i cultural de Lloret hi participi. 
 
Anuncia el vot favorable del grup d’ERC, i diu que aquest és el projecte de 
teatre que Lloret necessita.  
 
Acte seguit, intervé la Sra. Santamaría, que manifesta que el seu grup està 
satisfet per haver pogut participar en aquest projecte. Recorda que va  
assistir a la visita a Serignan, i que els va agradar molt la construcció 
d’aquell teatre, espectacular i funcional. 

9 



 
Comenta la Sra. Santamaría que Ha parlat amb la Sra. Bertran d’uns dubtes 
que tenia sobre l’escenari, que ja els hi ha aclarit. No obstant, segueix 
tenint dubtes en relació al tema de l’accés al teatre, el qual considera que 
dependrà una mica de l’accés al nou casino. 
 
Per altra banda, la Sra. Santamaría manifesta que al seu grup li agradaria 
que s’ampliés el nombre de seients per a minusvàlids, ja que  creuen que 
sis són insuficients, tot i que afirma desconèixer si els altres es poden 
adaptar. 
 
Al projecte han vist força PVC i demanen que se substitueixi per altre 
material mediambientalment menys agressiu. En concret, comenta que a 
les canonades, que si s’aboquen líquids corrosius, poden quedar molt 
malmeses. Així mateix, també fa notar que les instal.lacions contra incendis 
també són de PVC, i demana que es substitueixi per un altre material, que 
segur menys agressiu, que segur que ha d’existir. 
 
Seguidament, pren la paraula la Sra. Echegoyen dient que creuen que el 
projecte és important i creuen també que ha estat treballat. No obstant, diu 
que voldria demanar un aclariment pel públic, per la gent que està 
escoltant, que tenen dubtes que creu són importants. 
 
El primer dubte és l’escenari, que als plànols encara figura a un metre 
d’alçada, i volen que se’ls expliqui si va arran de terra o si el metre és un 
error del plànol. En segon lloc les tramoies, que és un dubte que encara 
planeja, saber si la caixa tindrà doble alçada, on es podran guardar les 
tramoies, etc. El que si queda clar és que “Els Pastorets” no es 
representaran en aquesta sala polivalent sinó que ho podran fer al Casal de 
l’Obrera. Així, demanen que el Casal de l’Obrera quedés com a teatre o com 
a sala de funcionament, tot i que el nou teatre ja funcionés. 
 
Per altra banda, la Sra. Echegoyen manifesta que el que s’aprova avui està 
molt treballat, però que els accessos només ho estan de manera 
orientativa, i aquest tema per a ells  és molt important. En aquest sentit, 
demana que durant els mesos que el teatre ha de fer el seu camí, els 
interessaria que aquests accessos quedessin ben definits.  
 
Prossegueix la Sra. Echegoyen dient que aquest teatre ha de significar un 
punt de referència i, sobretot, un punt d’unió entre dos barris, que avui 
estan separats per tot el parc de Can Xardó. Es a dir, que els accessos que 
estan marcats des de l’Avinguda Vila de Tossa fins al teatre estiguessin 
pensats com una manera de comunicació dels dos barris. 
 
Reitera que és un projecte molt treballat, però creuen que ha de ser un 
edifici protagonista, que quan es parli del teatre sigui d’un equipament que 
marqui el punt de partida, ha de marcar una fita que serveixi 
d’intercomunicador de dos barris: el barri de Can Carbó que ha de venir cap 
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al centre de la població i  la part d’aquest que ha d’anar cap al barri. El 
teatre ha de ser l’excusa per connectar els barris. 
 
Així, la Sra. Echegoyen anuncia que la seva proposta seria que a l’Avinguda 
Vila de Tossa, on ara es fa el gir a l’esquerra per accedir al pàrquing, es 
pogués fer una rotonda que fes de distribuïdor de la circulació cap al parc, 
cap al teatre, cap als barris, permetent que aquesta fos molt més fluida.  
 
Repeteix que el teatre ha de ser protagonista, tant l’edifici com la part 
funcional, i ha de servir perquè s’organitzi tota la zona del voltant amb una 
idea molt clara, que és la connexió. 
 
En segon torn, pren la paraula la Sra. Bertran i respon la Sra. Santamaria 
tot dient que intentarà respondre al tema de l’accés, donant resposta també 
al que ha dit la Sra. Echegoyen. 
 
Aquesta aprovació es farà amb una clàusula que diu que es deixarà en 
“stand by” el tema de l’accés. I precisament ho fan per no precipitar-se, ja 
que paral·lelament s’està construint el que serà el nou casino, i no voldrien 
fer actuacions de les que després se n’haguessin de penedir. 
 
Prossegueix la Sra. Bertran dient que les dues instal.lacions tindran gran 
afluència de públic i, per tant, val la pena pensar-s’ho bé. Pel que fa al que 
deia la Sra. Echegoyen sobre la rotonda, precisament és un dels temes que 
hi ha sobre la taula per veure si és la millor opció. S’intentarà actuar amb la 
màxima coherència. 
 
Responent a la Sra. Santamaria sobre l’ampliació dels seients per a 
minusvàlids, afirma que si és possible es farà. No obstant, manifesta haver 
comprovat que sempre als teatres els minusvàlids poden ocupar l’espai 
davant la primera fila de butaques, que també és una opció. 
 
Pel que fa al tema del PVC, la Sra. Bertran  recorda que la Sra. Santamaría 
ja ho havia plantejat una altra vegada, creu que en el projecte del 
sociocultural, i li diu ja ho estudiaran, tot i que si aquest equip d’arquitectes 
han proposat el PVC potser és perquè no es pot fer d’una altra manera, ja 
que són una gent que tenen molt el compte tot el tema de sostenibilitat, 
d’energies renovables, d’integració amb l’espai, etc. 
 
Pel que fa a les instal.lacions contra incendis, la Sra. Bertran afirma veure-
ho més complicat, ja que són molt inflexibles, doncs els han obligat a posar 
una “guillotina” d’acer en  cas d’incendi. En aquest sentit, manifesta que  
això no admet negociacions si es vol obtenir el permís de Bombers,  i que 
és una de les coses que ha fet incrementar el pressupost del projecte bàsic 
a l’executiu. 
 
Dirigint-se a la Sra. Echegoyen, diu que intentarà respondre totes les 
qüestions plantejades, temes com l’escenari o la pinta. Considera que la 
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Sra. Echegoyen ho ha d’entendre, ja que es tracta d’aspectes previstos en 
el plec de condicions, i intentarà fer un esforç a fi que tothom ho pugui 
entendre. 
 
La Sra. Bertran afirma que és cert que en el projecte executiu encara hi ha 
aquell metre d’alçada, però com que s’estan mantenint reunions amb la 
gent del teatre, a l’escenari que varen veure a Serignan, que és el que 
s’havia previst al projecte executiu, es preveia un sòl pla amb mòduls que 
cobreixen els 270 m2 d’escenari, que fan com unes tisores i que poden 
pujar més o menys. Això permet que segons el tipus d’espectacle es poden 
fer diferents nivells. 
 
No obstant, la Sra. Bertran explica que fa 3 dies, parlant amb la gent del 
teatre, li van dir que aquest sistema difícilment el farien servir els 365 dies 
de l’any, per la qual cosa s’ha optat per comprar uns quants mòduls 
d’aquests, que no cobreixen la totalitat de l’escenari, que tindrien una 
utilitat d’un 20% o un 30% i que s’instal.larien quan l’actuació ho 
requereixi. 
 
Pel que fa al tema de tramoies i de pinta, la Sra. Bertran explica que en el 
moment de convocar el concurs s’estipularà que Lloret opta per tenir un 
teatre polivalent, que es contraposa al teatre clàssic que s’anomena “teatre 
a la italiana”, que és aquell que té la caixa que s’alça molts metres. Van 
decidir decantar-se pel teatre polivalent, principalment per la versatilitat 
(els permet tenir més joc) ja que el “teatre a la italiana” és molt més car de 
construcció i de manteniment; i per aquest motiu van triar aquesta opció. 
 
Continua la Sra. Bertran dient que l’impacte visual que tindrà aquest teatre 
a Can Xardó serà molt diferent que el que podria tenir un “teatre a la 
italiana”, que s’aixecaria molts metres. D’aquesta manera serà com una 
mena de capsa que quedarà molt ben integrada al que és el bosc de Can 
Xardó. 
 
Quant a temes de seguretat, la Sra. Bertran, en resposta a les 
consideracions efectuades per la Sra. Santamaría, diu cal seguir totes les 
prescripcions marcades pel Departament de Governació i per Bombers. Diu 
que la barra d’acer que van intentar canviar per altres mesures de 
seguretat no va ser possible, ja que és una mesura que s’està demanant a 
tots els teatres a partir d’ara. També diu que un teatre polivalent té menys 
risc que un “teatre a la italiana”. 
 
Continuant amb el que ha dit la Sra. Echegoyen, la Sra. Bertran afirma que  
els agradaria molt que el Casal de l’Obrera continués com una sala 
alternativa de referència a les comarques gironines, però no cal oblidar que 
és privat i que temporalment, i gràcies a un conveni signat, l’està 
gestionant l’Ajuntament de manera provisional. Per part de l’Ajuntament la 
voluntat seria aquesta, però el futur dirà. 
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Finalment, la Sra. Bertran diu  que es tindran en compte totes les 
aportacions realitzades, així com també el que ha comentat la Sra. 
Echegoyen sobre el protagonisme de l’edifici. Ells són els primers 
interessats en què aquest projecte tingui un nom important a Lloret. 
 
Tot seguit, pren la paraula la Sra. Santamaria dient que no es ficarà en el 
terreny dels Bombers perquè ells són els experts, però li estranya que les 
instal.lacions contra incendis siguin de PVC, ja que de tots és sabut que el 
PVC quan es crema és molt tòxic. 
 
Vol recordar un incendi que hi va haver en un aeroport alemany, que els 
afectats van ser per intoxicació del fum del material de PVC que cremava. 
Per tot això, per més tranquil.litat de tothom, demana que enlloc de PVC 
s’utilitzés un altre material. 
 
Intervé novament la Sra. Echegoyen, dient que, pel que ha entès, l’escenari 
serà a peu pla i disposarà d’uns mòdols que s’utilitzaran en el moment que 
sigui necessari. 
 
En relació a què el Casal de l’Obrera sigui la sala alternativa, la Sra. 
Echegoyen manifesta entendre que deu interessar mantenir-lo. Per tant, el 
que demanen és que la voluntat municipal sigui continuar donant suport a 
aquesta sala, després de les reformes que s’hi ha fet, i fins i tot afegint 
unes millores, que també convindrien. 
 
Prossegueix la Sra. Echegoyen insistint sobre el tema dels accessos. Llegeix 
que a la proposta hi diu: “L’accés previst des de l’Avinguda Vila de Tossa, 
s’entén com indicatiu fins a finalitzar la incidència dels accessos possibles al 
nou casino”. En cap moment es parla de l’altre accés, que és el que 
realment ella està intentant deixar molt clar. Des de l’avinguda Vila de 
Tossa fins al casino hi ha un accés indicatiu, entenen que és per a vianants i 
per a trànsit rodat, que té una petita rotonda, que pot accedir a la zona de 
càrrega i descàrrega dels camions, i fins a la planta primera –que és l’accés 
al teatre pròpiament dit- però en cap moment es fa, ni indicatiu, l’altre 
accés que és per la part del darrera, que seria de l’Avinguda Puig de 
Castellet. 
 
La Sra. Echegoyen considera que quan es parla que el teatre ha de ser una 
fita per a Lloret, un edifici protagonista que ha de poder parlar de tu a tu 
amb l’edifici del casino i amb la masia de Can Xardó. Cadascun des del seu 
estil, ha de ser un element connector per arribar als barris que l’envolten. 
D’aquí la importància de la rotonda, que pogués fer que la circulació fos 
fluïda, tant en un sentit com en un altre. 
 
Suposa que és cert que en el primer trimestre de l’any vinent començaran 
les obres del casino, i d’aquí la importància del vial de l’Avinguda Vila de 
Tossa. Repeteix que ni a la proposta ni enlloc han vist cap referència a 
l’altra banda de la població. I aquesta banda de la població han de saber 
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que el teatre no els dóna l’esquena, que és un punt important per poder-se 
comunicar. 
 
La sra. Echegoyen afirma que han vist també als fotomontatges, i que 
davant el teatre hi ha una plaça on se suposa que hi haurà activitats. Es 
volen interessar en que a l’hora de fer la urbanització de la zona es pensi en 
aquella plaça amb un tractament especial, donat que una plaça tova en un 
dia de pluja a veure com entra la gent al teatre, i en cas d’actuació pot 
quedar neutralitzada si s’hi fa fang. Cal recuperar tots els espais lliures que 
hi ha al seu voltant. 
 
Intervé la Sra. Bertran responent les qüestions plantejades. Precisament, 
com que han recuperat molt tota la zona de Can Xardó, començant pel bosc 
d’alzines, la recuperació de la masia (que properament serà una futura 
subsèu del Museu d’Arqueologia amb una exposició de la restes que s’han 
trobat en el poblat ibèric de Lloret), el teatre al costat del casino, futures 
dependències municipals. Creuen que és suficientment important tot el que 
hi ha allà com per fer un plantejament clar de quins seran els accessos i les 
connexions de tots aquests equipaments entre si. Creu que per això cal un 
estudi en detall a part. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que avui és un dia molt 
important, i un dels motius per fer el Ple avui era un compromís de la 
regidora i de l’equip de govern que el 2006 quedés aprovar el projecte, ja 
executiu, del teatre. 
 
L’Alcalde afirma que aquest teatre s’emmarca dins el futur cultural de Lloret 
de Mar. També es podria emmarcar dins aquests grans projectes i grans 
horitzons, que a la fi venen a representar les necessitats o les voluntats de 
la gent de Lloret. Així mateix, explica que aquest és un projecte en relació 
al qual que s’han interessat tota la gent del mon del teatre, tant els grups 
que hi ha participat d’una manera molt activa amb la regidora, com la 
majoria dels regidors d’aquest Ajuntament, com espectadors i aficionats. 
Creu que també servirà per engrescar els nens i nenes de Lloret, perquè 
s’aficionin al mon del teatre, de la cultura i de la música. 
 
Contestant al que ha dit la Sra. Echegoyen sobre el Casal de l’Obrera, 
l’alcalde opina que aquest interval que hi ha hagut entre la Casa de la 
Cultura i el futur teatre de Lloret, ha permès reequipar, modernitzar, 
actualitzar, i que tingui llicència ambiental aquesta instal.lació. Ara  permet 
actuacions de petit format, i en un futur està segur que tindrà continuïtat, 
ja que té una llarga trajectòria el Casal de l’Obrera i la seva gent, en relació 
amb la cultura i amb les arts escèniques.  
 
L’Alcalde expressa la seva voluntat d’agrair a tots els regidors que han 
participat, a la regidora de cultura i als seus tècnics, així com a tota la gent 
de Lloret que ha volgut participar-hi. Quan van anar a Serignan van venir 
també gent del teatre que fan obres de tipus més popular, així com gent 
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que estava interessada en el projecte. S’han seguit tots els passos d’una 
manera reglada i consensuada. 
 
Recorda el conveni que va signar aquest Ajuntament amb el Conseller de 
Cultura, i que ha d’ésser aquell document el compromís econòmic de la 
Conselleria. Fins ara han donat suport al projecte diversos càrrecs, i ara 
faltarà trobar tot aquest finançament, en el que la Diputació també tindrà 
una part important a dir. 
 
L’alcalde fa referència al que s’ha parlat del que representarà el teatre pels 
barris. Afirma que estem davant d’un projecte que és una necessitat i que 
ens obra les portes d’un futur del mon del teatre, però Lloret està també 
davant de tot un gran eix cultural i d’equipaments. 
 
Prossegueix l’Alcalde, que comenta que tot el que aniria des de 
l’encreuament de la rotonda el·líptica de l’Avinguda Just Marlès, que en un 
futur i ja aprovat el POUM es podria canviar i ser una rotonda circular, la 
qual cosa requereix recuperar alguns dels projecte anteriors presentats en 
els que la rotonda era circular. No obstant, exposa que havent aconseguit 
els terrenys on hi havia el minigolf i el “toro” mecànic, no dóna temps a fer-
ho de cara a aquesta temporada, tot i que en un futur l’entrada de Lloret ja 
canviarà.  
 
L’Alcalde comenta que si continua parlant dels projectes previstos, hi haurà 
la nova terminal, a la banda esquerra hi haurà l’edifici administratiu, en el 
POUM s’ha aprovat un espai on ara hi ha un aparcament de superfície i 
l’equip de govern, amb consens si és possible, voldria ubicar-hi el nou 
mercat, amb aparcament soterrat, amb una plaça pública de superfície. 
Prossegueix l’Alcalde explicant que  més amunt hi hauria l’edifici 
administratiu, després el museu de Can Xardó i per últim el teatre.  
 
Per altra banda, l’Alcalde considera que el parc de Can Xardó ha millorat, 
però encara no convida a entrar a la gent dels barris del voltant, potser pel 
muret existent, i per això cal fer un projecte que convidi els veïns a entrar a 
aquest parc, que són els que el tenen més proper. No obstant, considera 
difícil que això es pugui produir el 2007, atès que caldrà fer un estudi, com 
ha dit la Sra. Bertran, de la mobilitat peatonal pel propi parc que uneixi tots 
aquests barris i ho adecenti, tant per una banda com per l’altra. 
 
Tal i com apuntava el Regidor d’Urbanisme, i com així es va parlar amb el 
Departament de Política Territorial i Obres públiques, l’Alcalde explica que 
cal encarregar un projecte –com el que ja es va fer en l’etapa anterior- dels 
accessos a Lloret, que abarqui des de la rotonda de Just Marlès fins passat 
l’Hotel Montañamar, ja que cal redefinir aquesta zona. Cal unir els dos 
sector més poblats de Lloret, que són el casc antic amb la zona que va 
créixer amb la immigració espanyola dels anys 60. 
 
Continua l’Alcalde explicant que tot aquest eix, on ha de passar a tenir 
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prioritat el vianant, farà que es rebutgi els vehicles i el pas rodat de tota la 
gent que es mou entre Tossa i Blanes, o la pròpia de Lloret. Espera que tot 
això pugui ser realitat, amb la ronda del mig i la variant sud de la Costa 
Brava. Perquè si se segueix executant, com s’està fent, tant el pla 
d’accessos venint de Blanes com la sortida cap a Vidreres,  ja es veurà al 
llarg dels 2007 que s’incrementaran els semàfors.  
 
L’Alcalde considera que si no es fa la variant sud de la Costa Brava o ronda 
externa en el municipi de Lloret, i la ronda del mig que passa pel portal de 
ponent, és probable que el tràfic el col·lapsi, per la qual cosa cal prendre 
mesures més sostenibles, com així s’indica en diferents estudis dels que  
disposen. 
 
Finalment l’Alcalde agraeix a  la Sra. Echegoyen, tot i que s’ha integrat tard 
al projecte, que avui hagi assumit aquest projecte com a molt interessant, i 
que hagi fet unes aportacions que, al seu entendre, van en la línia del Lloret 
del futur. També vol remarcar que aquest que és un èxit de la regidora de 
cultura.  
 
En relació a la Sra. Santamaría i al Sr. Coloma, comenta que no cal  dir rés 
perquè ja han estat en les sessions de treball. Pensa que  ha valgut la pena 
que hagi estat així, que hi hagi unanimitat en un projecte tan important per 
Lloret. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

FETS: 
 
I.- Per part del despatx B01 arquitectes, guanyador del concurs, s’ha 
redactat el Projecte de Teatre de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal. 
 
II.- Per part del despatx B01 arquitectes, s’ha redactat l’Estudi de 
Seguretat i Salut per al projecte de Teatre de Lloret de Mar. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
S’apliquen a aquest expedient els articles 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 i els arts. 24 a 33 i 37 i ss. del  
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
El Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de Teatre de Lloret de Mar, 
d’iniciativa municipal i redactat pel despatx B01 arquitectes, amb la 
introducció de les següents prescripcions: 
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- L’accés previst des de l’Avgda. Vila de Tossa en el plànol AO1 

s’entén com a indicatiu fins analitzar la incidència dels accessos 
possibles al nou Casino de Lloret de Mar a executar a la finca 
adjacent. 

  
- Caldrà incorporar les determinacions que en resultin de 

l’informe del Departament de Governació i Servei de Bombers 
de la Direcció General d’Emergències de la Generalitat de 
Catalunya.  

 
Segon.- Aprovar l’estudi de seguretat i salut per al projecte de Teatre 
de Lloret de Mar, redactat pel despatx B01 arquitectes. 
 
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 
trenta dies, amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí 
Oficial de la província, Diari Oficial de la Generalitat i Tauler 
d'Anuncis. 

 
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE MESURES 
DE SEGURETAT EN PARCS INFANTILS DE LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Josep Teixidor, 
que diu que comença explicant el contingut de l’esmena que el grup de CIU 
presenta a la proposta. Així, en relació a l’esmena comenta que aquest 
reglament està formalment inspirat en el Decret 127/2001 de La Junta de 
Andalusià, La única que creiem te aprovada una Normativa a nivell 
Autonòmic i Estatal Sobre les condicions tècniques de seguretat  que han de 
complir els parcs Infantils. En elaborar el pròleg del reglament es va creure 
adequat reproduir el pròleg del Decret, però no es va caure en que es feia 
referència a una llei aprovada per un parlament d’una altra comunitat 
autònoma. Com a conseqüència,  reelegida l’ordenança i percebut aquest 
fet, el Sr. Teixidor manifesta entendre que el més  adequat seria no 
mencionar aquesta llei,  ja que si bé pot servir de referència, no te vigor a 
Catalunya. 
 
Havent-se exposat l’esmena per part del Sr. Teixidor, l’Alcalde la sotmet a 
votació, quedant aprovada per unanimitat dels assistents, essent el text 
literal de l’esmena aprovada el següent: 
 

“ESMENA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU A LA 
PROPOSTA D’ACORD  D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT 
REGULADOR DE MESURES DE SEGURETAT EN PARCS INFANTILS DE 
LLORET DE MAR, LA QUAL FORMA PART DE L’ORDRE DEL DIA DE LA 
SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 28/12/2006.  
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En data 22/12/2005 l’Alcalde va convocar sessió ordinària del Ple 
municipal, en la que com a un dels punts de l’ordre del dia hi figurava 
la proposta que s’ha descrit en l’encapçalament. 
 
En el Preàmbul del Reglament que es proposa aprovar inicialment es 
fa referència a la Llei 1/1998, de 20 d’abril, dels drets i l’atenció al 
menor, la qual es una llei aprovada pel parlament de la Comunitat 
Autònoma d’Andalusia i l’àmbit d’aplicació de la qual se circumscriu a 
l’esmentada comunitat autònoma. És per això que, per motius 
formals (no de fons ja que es tracta d’una menció ubicada en el 
preàmbul i que, per tant, no té cap efecte executiu), es considera 
convenient suprimir l’al·lusió a la citada llei. 
 
Així doncs, el primer paràgraf del preàmbul del Reglament regulador 
de mesures en parcs infantils a Lloret de Mar quedarà redactat de la 
següent manera: 
 
“El joc és un instrument idoni pel desenvolupament harmònic de la 
personalitat del menor i, més encara, perquè percebi la seva infància 
com una etapa de benestar i felicitat. L'article 31 de la Convenció de 
les Nacions Unides sobre els drets del nen afirma que «tots els 
menors tenen dret que el joc formi part de la seva activitat 
quotidiana com un element essencial per al seu desenvolupament 
evolutiu i procés de socialització. Les administracions públiques, a 
iniciativa pròpia o en col·laboració amb altres entitats públiques o 
privades, han de fomentar l’organització d'activitats culturals, 
esportives i recreatives. Amb aquest fi, s’han de promoure les 
actuacions urbanístiques destinades a ampliar o crear els 
equipaments i instal·lacions necessaris i adequats, en funció de la 
població infantil i juvenil existent en la zona”. 

 
Precisat el contingut de l’esmena, el Sr. Teixidor inicia l’exposició de la 
proposta d’aprovació inicial del reglament regulador de mesures de 
seguretat en parcs infantils, afirmant que els parcs infantil compleixen una 
important funció social pel desenvolupament i socialització dels  menors. Ai 
 
També explica que a Lloret com municipi turístic també  són molt 
importants  per l’oferta de turisme familiar, i manifesta que l’Ajuntament ha 
estat conscient d’aquesta importància i any darrera any ha anat mantenint, 
millorant i ampliant els parcs públics existents a la població, arribant-se 
actualment a la xifra de vint-i-tres, mentre que, per altra banda, molts 
establiments turístics també tenen dins les seves instal·lacions espais 
dedicats als  jocs infantils. 
 
Prossegueix el Sr. Teixidor dient que l’activitat que es porta terme en 
aquestes instal·lacions s’ha de realitzar en les condicions optimes de 
seguretat, per això es presenta aquest reglament, a fi de que tots els parcs 
infantils de Lloret de Mar de propietat municipal o privada garanteixin les 
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màximes garanties de seguretat  que estant fixades per les normes 
europees, precisant que encara que actualment les normes europees que 
fan referència als parcs infantils no són d’obligat compliment a Catalunya, 
creu necessari que Lloret disposi ja d’una norma d’obligat que aparegui  una 
normativa catalana.   
 
Pel que fa a l’estructura del reglament, el Sr. Teixidor explica que s’ha fet 
de la forma mes funcional possible,  establint com a requisits tècnic les 
normes EN-UNE, que regulen tant els elements que formen part dels jocs, 
com la seva instal·lació, control i manteniment. També informa que s’ha 
inclòs una disposició transitòria que dona cinc anys per tenir tots els parcs 
existents adequats al reglament, i que tots el que s’instal·li de nou , haurà 
de complir totes les normes que figuren a l’annex del reglament. 
 
Intervé el Sr. Coloma, que recorda que fa més de un any el grup municipal 
d’ERC va realitzar un prec en un ple municipal, en el que es demanava que 
es posés una tanca de seguretat en un parc infantil. Ara comprova que 
aquesta mesura de seguretat s’ha anat estenent a tots els parcs infantils de 
Lloret, cosa que valora positivament.   
 
Així mateix, el Sr. Coloma demana que l’aplicació d’aquest reglament  als 
parcs infantils privats es faci mitjançant diàleg i consens amb els seus 
titulars, que majoritàriament són hotels.  
 
Per altra banda, el Sr. Coloma demana que l’Ajuntament intervingui i 
sancioni amb mà dura als amos dels gossos que deixen excrements en els 
parcs infantils. 
 
Finalitzada la intervenció del Sr. Coloma, l’Alcalde dóna la paraula a la Sra. 
Santamaria i al Sr. Joaquim Teixidor, que declinen intervenir, i a la Sra. 
Echegoyen que pren la paraula. 
 
La Sra. Echegoyen, que afirma que el seu grup està encantat amb aquest 
reglament, del qual diu que, a diferència de les normes UNE, que són molt 
enrevessades, aquest reglament és d’una claredat absoluta, però els 
convida a aplicar-lo ja al Parc de Can Sabata, on afirma que hi ha una 
barana a la que fa quatre anys que no li han posat ni un travesser, i 
considera molt perillosa la barana que limita amb el carrer del Roser, 
perquè afirma que els nens poden col·lar-se per sota la barana. 
 
Intervé novament el Sr. Teixidor, que diu al Sr. Coloma, que l’avantatge 
d’aplicar les normes , encara que no siguin d’obligat compliment, és que 
dona una tranquil·litat enorme a qui les aplica, les qual saben que fan tot 
allò que els experts en un producte recomanen. Explica que, personal de 
l’Ajuntament i ell mateix han assistit a seminaris sobre seguretat en parcs 
infantils i, com que d’aquest tema cada cop han anat ampliant més els seus 
coneixements, cada vegada estan més convençuts de la necessitat de 
comptar amb aquesta normativa. Per altra banda, respon al Sr. Coloma 
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dient que els tècnics de l’Ajuntament posaran els seus coneixements a 
disposició dels titulars dels parcs privats per assessorar-los en el que calgui. 
 
Pel que fa al manteniment, el Sr. Teixidor afirma que caldrà fer un pla de 
manteniment molt més treballat que el hi ha ara. Caldrà fer un 
manteniment sistemàtic i  una auditoria anual. 
 
En resposta a la Sra. Echegoyen, el Sr. Teixidor diu que, efectivament, s’hi 
ha d’intervenir, però recorda que ja s’hi han posat tres pals de seguretat. 
Diu que quan es va fer el parc de Can Sabata el barri tenia una dimensió 
més petita i que, amb el temps, s’hi ha construït just davant un CEIP cosa 
que ha fet que l’ús del parc sigui molt més gran. Està d’acord amb que cal 
intervenir-hi i, en aquest sentit, informa que s’encarregarà a una empresa 
especialitzada el muntatge de la seguretat en aquest parc, i en concret, 
informa també que hi ha una tirolina que es va espatllar i que ja han arribat 
els recanvis, per la qual cosa s’intal.laran de seguida, però en un lloc 
diferent del que està actualment aquesta tirolina, ja que ara parteixi el parc 
per la meitat i s’hi buscarà una ubicació més idònia. Afirma també que 
posaran una doble tanca de protecció, i es mostra d’acord amb la Sra. 
Echegoyen que l’actuació en matèria de seguretat al parc de Can Sabata és 
un tema prioritari i que, per tant, s’hi actuarà amb celeritat. 
 
Intervé novament el Sr. Coloma, que suggereix que als hotels o altres 
titulars de parcs privats que s’adeqüin a aquesta normativa, l’Ajuntament 
els expedeixi un distintiu de parc segur. 
 
Finalitza el debat l’Alcalde, que en relació al tema dels excrements dels 
gossos en els parcs infantils, explica que una de les propostes per a 2007 és 
que de la mateixa forma que a l’estiu hi ha agents de platja, a l’hivern hi 
hagi agents cívics que facin complir les ordenances municipals. 
 
Acabades les intervencions, l’Alcalde sotmet a votació la proposta (amb 
l’esmena inclosa), quedant aprovada per unanimitat dels assistents, essent 
els text literal de la proposta aprovada el següent: 
 

“FETS: 
 
D’iniciativa municipal per part dels Serveis Tècnics s’ha redactat el 
Reglament Regulador de Mesures de Seguretat en Parcs Infantils de 
Lloret de Mar. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
S’apliquen a aquest expedient els arts. 52, 66 i 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.  
 
El Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
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Primer.- Aprovar inicialment el Reglament Regulador de Mesures de 
Seguretat en Parcs Infantils de Lloret de Mar, promogut per aquest 
Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 
trenta dies amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial 
de la província, Diari Oficial de la Generalitat, mitjà de comunicació 
escrita diària i Tauler d'Anuncis de la Corporació. 
 
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions o 
reclamacions, el reglament esdevindrà aprovat definitivament, 
d’acord amb allò que disposa l’art. 178.1.c) 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”.  
 

PROPOSTES D'URGÈNCIA. 
 
L’Alcalde informa que el grup municipal d’ERC ha presentat una moció 
d’urgència per tal que l’ajuntament de Lloret de Mar s’aculli a la quarta 
convocatòria de la llei de barris promoguda per la Generalitat i, a 
continuació comença el torn de votació sobre la urgència de la moció. 
 
Després que el Sr. Coloma i la Sra. Santamaría votessin favorablement 
sobre la urgència, pren la paraula la Sra. Echegoyen, que anuncia el vot 
contrari del grup del PSC, ja que manifesta que, tot i estar d’acord amb el 
contingut de la moció, no ho està amb les formes, queixant-se que el text 
de la moció li hagi estat lliurat just en el moment abans d’iniciar-se la 
present sessió.  
 
L’Alcalde comenta que la moció ha estat entrada en el registre general de 
l’Ajuntament a les 10’52 hores i pregunta a la Sra. Echegoyen a quina hora 
l’ha rebut, a la qual cosa la Sra. Echegoyen reitera que l’ha rebut just abans 
de començar el Ple, per la qual cosa l’Alcalde proposa al Sr. Coloma que 
retiri la moció i que la presenti en el següent ple. 
 
El Sr. Coloma diu que, tot i que no té inconvenient en presentar la moció en 
el proper ple, pensa que es perd un temps valuós, perquè si s’aprovés avui 
es tindria més de dos mesos per preparar la documentació per a sol.licitar 
aquesta subvenció. A més, el sr. Coloma diu que, efectivament, ha 
presentat la moció en el registre de l’Ajuntament a les 10’52 hores del dia 
d’avui, però que ha comentat als serveis administratius que es fessin còpies 
pels grups. Insisteix en que si no s`aprova avui es perdrà un temps 
important per anar preparant la documentació necessària per a demanar la 
subvenció. 
 
L’Alcalde diu que si hi ha voluntat política de demanar la subvenció es 
demanarà igual independentment de si s’aprova o no aquesta moció. Pensa 
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que, per tal de guardar les formes, seria millor que retirés la moció i que la 
presentés al proper ple. 
 
El Sr. Coloma accepta retirar la moció i anuncia que la presentarà en temps 
i forma en el proper Ple. 
 
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 novembre: Núm. 1025 de data 01/11/06 fins al núm. 1145 
de data 29/11/06. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de novembre: Núm. 1563 de data 02/11/06 fins al núm. 1779 
de data 30/11/06. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
Pregunta presentat per la Sra. Santamaria, en representació del grup 
municipal de ICV-EUIA: 
 

“Què pensa fer l’equip de govern davant els nous canvis en els 
Centres d’Assistència Primària de Lloret de Mar, que perjudiquen a 
molts dels usuaris?.” 

 
Prèvia autorització del Sr. Alcalde, la Sra. Santamaria exposa la pregunta a 
dalt transcrita, comentant que ja fa uns dies els usuaris de l’actual CAP 
quan van a visitar-se són informats per part dels seus metges que, en 
funció de si aquests metges visiten a l’actual o al nou CAP, hauran de 
passar a ser atesos al nou Cap de Fenals o bé, si volen seguir sent atesos a 
l’actual CAP, hauran de canviar de metge.  
 
La Sra. Santamaría explica que davant aquesta situació, algunes persones, 
especialment gent gran, s’han dirigit a ella per a expressar-li la seva 
inquietud.  A més, comenta que el transport públic no pararà davant el nou 
CAP, ja que la parada de bus està a l’Avinguda Amèrica i no al carrer 
Cienfuegos i, per altra banda, afirma que el que es va aprovar al ple del 
passat mes de juny en relació als recorreguts del transport públic urbà no 
s’està complint. Comenta que persones que fa més de vint anys que tenen 
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el mateix metge haurà hauran de canviar de metge perquè no podran 
desplaçar-se a Fenals. Manifesta que el seu grup tenia entès que el fet 
d’obrir un nou Cap a Fenals tenia com a principal objectiu que els residents 
a Fenals no s’haguessin de desplaçar per anar al Cap al centre del poble i, 
segons la Sra. Santamaría,  així semblava desprendre’s de les declaracions 
del Sr. Alcalde en un butlletí informatiu municipal, però el que no li sembla 
lògic és que l’obertura del nou CAP suposi que els residents del casc antic 
s’hagin de desplaçar a Fenals. Diu que ella, com a usuari afectada i en nom 
de molta gent també afectada, li demana a l’Alcalde, que a més és metge, 
que els doni una sol.lució a aquest problema. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde, que proposa que, en la mesura que el prec 
presentat pel grup municipal del PSC també fa referència a aquest tema, 
s’exposi el prec del PSC i així es podran contestar conjuntament. 
 
Prec presentat per la Sra. Echegoyen, en representació del grup municipal 
de PSC-PM: 
 

“Que es convoqui una reunió per informar els veïns de la propera 
posada en funcionament del Centre de Salut de Fenals – Santa 
Clotilde.” 

 
Pren la paraula la Sra. Echegoyen, que diu que suposa que les persones 
afectades que no han anat a parlar amb el grup d’ICV-EUIA han anat a 
parlar amb el PSC. En relació a aquets tema la Sra. Echegoyen demana que 
l’Ajuntament prengui la iniciativa d’organitzar una reunió amb els 
responsables del CAP destinada a poder donar respostes a les preguntes i 
problemes que plantegin els usuaris. Pensa que l’obertura d’un nou CAP 
origina problemes que, per una banda, són competència de l’administració 
sanitària, però per altra banda, també poden ser competència de 
l’Ajuntament, com el tema del transport públic, i, per tant, considera que  
seria millor tractar aquest tema en una reunió conjunta amb els 
responsables del CAP,  que la línia que s’està seguint actualment consistent 
en que cada metge informi individualment als seus pacients quan aquests 
van a la consulta. 
 
Intervé l’Alcalde que anuncia que, en primer lloc, i per les al.lusions al tema 
del transport urbà, respondrà en primer lloc el regidor delegat de 
transports, Sr. Abaurrea, i després ho farà ell mateix. 
 
Pren la paraula el Sr. Abaurrea, que explica que el passat mes de juny es 
van introduir unes modificacions en els recorreguts del transport públic 
d’autobús, una de les quals consistia en variar el recorregut de la línia 
interurbana Lloret-Blanes, en el sentit que l’autobús entrés i parés al barri 
de Santa Clotilde. Recorda que aquesta línia és interurbana i, per tant, qui 
ha hagut d’aprovar aquesta modificació ha estat la Direcció General de Ports 
i Transports de la Generalitat. Així, el Sr. Abaurrea explica que el 
procediment que s’ha hagut de seguir és que el concessionari ho demanés a 
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l’esmentada Direcció General de Ports i Transports i, posteriorment, que 
aquesta resolgués aprovar-ho. Informa que les tres noves parades estaran, 
una a uns cinquanta metres del nou CAP, l’altra a l’entrada dels jardins de 
Sta. Clotilde i l’altra a la Plaça de Fenals, i que s’està esperant que la 
Direcció General de Ports i Transports ho autoritzi. En aquest sentit, el Sr. 
Abaurrea diu que cal tenir clar que aquesta és una competència de la 
Generalitat, i que tan bon punt s’hagi autoritzat la modificació, aquesta és 
durà a terme. 
 
Intervé l’Alcalde, que diu, que, en primer lloc, cal estar content que, 
finalment, entri en funcionament el nou CAP de Fenals, el qual recorda que 
ja es contemplava al pla d’equipament sanitaris del municipi, juntament 
amb el CAP actual i el CAP del Rieral que està en fase de redacció de 
projecte. Explica que la finalitat és que, quan estiguin els tres equipaments 
funcionant, els usuaris puguin ser atesos prioritàriament per centres 
propers al seu domicili, i manifesta que aquesta és la voluntat del 
Departament de Salut de la Generalitat, que recorda que és qui té les 
competències en aquesta matèria, i diu que fins el dia d’avui hi ha hagut un 
bon consens entre la Generalitat i l’Ajuntament per desenvolupar aquest pla 
d’equipaments sanitaris. Opina que fins el dia d’avui, tant des de la 
Generalitat, com des de l’Ajuntament, com des de la Corporació de Salut de 
la Selva - Maresme s’estan duent a terme els passos correctes en aquest 
sentit. 
 
A continuació el Sr. Alcalde llegeix el comunicat de premsa del Departament 
de Salut en relació a l’obertura d’aquest nou Cap a Fenals, en el que 
s’explica molt detalladament tot el procés previst per a informar els usuaris  
sobre l’entrada en funcionament d’aquest nou equipament. Una vegada 
llegit l’esmentat comunicat, l’Alcalde realitza algunes reflexions sobre el que 
suposa l’entrada en funcionament d’un equipament com aquest, i afirma 
que és inevitable que això provoqui alguns ajustaments, però entén que el 
benefici per la població és evident. 
 
Seguidament l’Alcalde passa a contestar les preguntes formulades per la 
Sra. Santamaría. Així, sobre el tema de la informació, l’Alcalde explica que 
al CAP de Fenals, cada dia de 8 a 13 hores hi ha una persona que informarà 
als interessats sobre les diverses qüestions i incidents que puguin sorgir 
com a conseqüència de l’entrada en funcionament i per respondre les 
preguntes que plantegin els interessats. A més, també poden informar-se al 
CAP actual, on també hi haurà una persona per respondre els dubtes que es 
plantegin. 
 
En relació a l’afirmació realitzada per la Sra. Santamaría segons la qual hi 
ha persones que es queixen perquè porten més de vint anys tenint el 
mateix metge i ara aquest es traslladà al Cap de Fenals, vol precisar que no 
hi ha cap metge dels que anirà a Fenals que porti més de vint anys amb 
plaça fixa a Lloret. 
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Sobre la voluntat política expressada per ell en el butlletí informatiu 
municipal en el sentit que el principal objectiu del nou CAP era que els veïns 
de Fenals. no s’haguessin de desplaçar, l’Alcalde manifesta que, 
evidentment, aquest és un objectiu prioritari, i afirma que els usuaris 
potencials d’aquest nou Cap seran els residents de la zona dels bombers 
fins la Soleia i Mas Arbós. 
 
Prossegueix l’Alcalde, informant quins seran els metges que aniran al Cap 
de Fenals. Així, explica que hi aniran el Dr. Triadó, que és un metge que té 
unes 1.800 targes sanitàries si, per tant, té usuaris de tot Lloret. Així, diu 
que els usuaris d’aquest doctor que no resideixin a fenals, si prioritzen 
metge hauran de desplaçar-se a fenals, i si prefereixen seguir sent atesos al 
CAP antic, hauran de canviar de metge. També anirà al CAP de Fenals la 
Dra. Virginia Vázquez, que no té tantes targes com el Dr. Triadó.  
 
Tot i així, el Sr. Alcalde explica que els usuaris que es vegin forçats a haver 
d’elegir entre seguir amb el seu metge i desplaçar-se o bé canviar de 
metge, podran plantejar aquest problema i en la mesura del possible es 
buscaran solucions, tot i que és evident que si, per exemple, els 1.800 
usuaris del Dr. Triadó volguessin canviar de metge, això no seria possible. 
 
L’Alcalde explica que ha de quedar clara que, per les urgències, caldrà 
seguir anant al CAP actual.  
 
Seguint amb tot el procés de informació, l’Alcalde explica que tots els 
usuaris del Dr. Triadó i de la Dra. Vázquez rebran tota aquesta informació 
per carta, i que, així mateix, també rebran aquesta carta els usuaris de 
Fenals que tinguin assignats els doctors/es  Rodríguez, Santa Eugènia i 
Sílvia González. 
 
Prossegueix l’Alcalde que diu que amb l’entrada en funcionament del nou 
CAP el mapa sanitari ha canviat i que això ha de comportar ajustaments, 
però pensa que casos concrets que representin un trastorn important per 
algunes persones com ara gent gran, es poden parlar i es pot intentar 
trobar una sol.lució. 
 
Per altra banda, l’Alcalde comenta que en el CAP de Fenals s’ha fet un càlcul 
segons el qual, inclosos els nens, es donarà servei a uns 4.000 
empadronats.  
 
Respecte la reunió informativa sol.licitada per la Sra. Echegoyen, l’Alcalde 
pensa que l’Ajuntament podria fer una reunió informativa, però creu que el 
Departament de Salut i la Corporació de Salut Selva-Maresme, ja s’han 
posat en contacte amb l’Ajuntament i han facilitat  la informació necessària. 
De tota manera, comenta que si hi ha veïns que tenen algun problema 
poden plantejar-lo al Sr. Romà Codina, regidor delegat de sanitat, o a ell 
mateix. 
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Comenta que el repartiment estarà millor quan entri en funcionament el 
tercer CAP i quan tots els usuaris sàpiguen a quin centre visita el seu 
metge. També cometa que el Dr. Triadó, que és un metge que porta molts 
anys a Lloret i que ara ha aconseguit la plaça fixa de resident, fet pel qual 
l’Alcalde el felicita públicament perquè pensa que s’ho mereix, és un metge 
molt apreciat i això ho demostra l’elevat número de targes sanitàries que 
té, però assegura que no tothom el podrà seguir tenint i que algú haurà de 
canviar de metge. 
 
Pren la paraula la Sra. Santamaría que, per una banda, li diu al Sr. 
Abaurrea que una de les parades que l’autobús farà a Fenals, podria parar 
just davant del CAP enlloc de on està previst que pari,m que és abans de la 
rotonda i queda encara bastant lluny del CAP. 
 
Intervé l’Alcalde per dir-li a la Sra. Santamaría que aquest tema s’estudiarà 
amb la Direcció General de Ports  Transports. 
 
Prossegueix la Sra. Santamaría, que diu no entendre com es diu que 
l’objectiu de l’entrada en funcionament del nou CAP és acostar aquests 
equipaments a la gent, quan la realitat és que a algunes persones se’ls hi 
allunya, i parla en concret d’una família de tres persones que viuen al casc 
antic en la que la persona més gran haurà de desplaçar-se a Fenals mentre 
les altres dues seguiran al CAP antic. 
 
L’Alcalde pregunta a la Sra. Santamaría si aquesta persona a la que es 
refereix a rebut la carta informativa, a la qual cosa respon la Sra. 
Santamaría dient que no, que li va dir la seva doctora. 
 
L’Alcalde li diu a la Sra. Santamaría que a qui s’ha de dirigir aquesta 
persona és als punts d’informació als que ell abans s’ha referit, però pensa 
que no és lògic que parteixin a aquesta família, a menys que aquesta 
família tingués nens que haguessin d’anar al pediatra, ja que de moment no 
hi haurà pediatra al Cap de Fenals. 
 
La Sra. Santamaría li diu al Sr. Alcalde que aquesta família no té nens i, 
finalment, li diu que es tracta de la seva família, en concret de la seva 
mare, que té 85 anys i mobilitat reduïda i, tot i viure al carrer Vicenç Bou al 
casc antic haurà de desplaçar-se a Fenals. 
 
L’Alcalde li diu a la Sra. Santamaría que el que ell li ha dit és que el 
Departament de Salut i la Corporació de Salut Selva-Maresme han 
determinat uns procediments de informació, i si la informació que li ha 
donat ella en relació a la seva família li ha proporcionat la seva doctora, li 
ha de dir que no és el mecanisme de informació correcte que s’ha previst 
des del Departament de Salut i des de la Salut Selva-Maresme, i li 
recomana que segueixin els procediments de informació previstos. 
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Tot i així, el Sr. Alcalde manifesta entendre a la Sra. Santamaría i li diu que 
intentarà ajudar-la amb el que necessiti, però també li diu que ha 
d’entendre que hi haurà algú que s’haurà de sacrificar i que l’entrada en 
funcionament del nou CAP és beneficiosa per la majoria. Li mostra 
novament la seva voluntat d’intentar ajudar-la amb el que necessiti.  
 
Finalment, l’Alcalde desitja una bona entrada d’any a tothom, molta felicitat 
i salut per a tothom el 2007, i que no s’hagi d’anar gaire al CAP, en tot cas 
només a medicina preventiva, i que als nens i nenes de Lloret que els Reis o 
el Pare Noël els portin molts regals. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari Accidental, estenc aquesta acta. 
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