
 
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 04/06 
Dia: 27/04/2006 
Sessió: ordinària 
Horari: de 18 a 20’15 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Anna M. Gallart Torras 
Ignasi Riera Garriga 
Roma Codina Maseras 
Josep Valls Méndez 
Francesc Oliva Pujol 
Josep Teixidor Charlon 
Laura Bertran Fontserè 
Lucia Echegoyen Lerga 
Josep Blanch Soler 
Lluïsa Parrilla Alcalde 
Darwin Austrich Martell 
Susana Yerro Heras 
Joaquim Teixidor Planells 
Santiago Ontañon Castillo 
Rosa M. Santamaria Guirado 
Eduard Coloma Boada 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari  general 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Víctor Manuel Llasera Alsina 
Josep Bernat Pané 
Josep Alvarez Ortiz 
Joan Abaurrea Lesaca 
 
El Sr. President declara oberta la sessió i abans d’entrar a l’ordre el dia, 
dóna la paraula al Sr. Joaquim Teixidor per a una prèvia. 
 
Intervé el Sr. Joaquim Teixidor dient que Nova Ràdio Lloret rebrà d’aquí a 
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poca estona una menció de qualitat del premi “Millor programa de ràdio 
local” convocat per Ràdio Associació de Catalunya. 
 
El premi és per al programa “Club 7”. Es el programa de cinema que dirigeix 
Salvador Montalt amb quatre col.laboradors més. El programa porta 15 
anys en antena. 
 
En el veredicte del jurat s’ha dit que s’atorgava aquesta menció de qualitat 
per una bona incorporació del cinema a la perspectiva d’anàlisi i debat 
radiofònic local. 
 
Aquest premi referma la nostra voluntat de celebrar els 15 anys de ràdio en 
un moment dolç de l’emissora, on els comerciants de Lloret de Mar confien 
en la ràdio més que mai, contractant publicitat. Aquesta és una dada que 
ens serveix de referència a banda del gran nombre de trucades i mails que 
rep la ràdio de part dels seus oients, felicitant-los.  
 
Es per això que volem ampliar el servei de l’emissora amb un portal de 
notícies que en els propers 15 dies es posarà en marxa i del qual ja us en 
direm més coses el dia de la seva presentació. 
 
Seguidament, pren la paraula la Sra. Echegoyen dient que els felicita però 
que creu que aquestes coses s’haurien de dir en el Consell Rector de la 
Ràdio, que s’hauria d’haver reunit. 
 
Contesta el Sr. Joaquim Teixidor que en breu es farà. 
 
El Sr. Alcalde torna a donar la paraula, també, per una prèvia a la Sra. 
Gallart. 
 
Pren la paraula la Sra. Gallart dient que ha sortit una nova guia que es diu 
“Catalunya és qualitat” que té com a àmbit tot Catalunya, i on surt tots els 
llocs i establiments que tenen algun certificat no sols en la “Q” de qualitat 
sinó qualsevol altre que es dóna per altres institucions, com de tipus 
mediambiental, ISO 2001, EMAS, etc. 
 
Dintre de les platges, les úniques que ho tenen són Fenals i Lloret a Girona. 
S’editen 15.000 exemplars d’aquesta guia, i en ella queda constància que la 
Costa Brava és líder en aquestes certificacions de qualitat. I d’entre elles, 
Lloret té el 20% de tot el conjunt. També queda clar que Catalunya és la 
primera en tot aquest tema de l’Estat. I si bé les comparacions són odioses, 
tot Barcelona té 18 establiments hotelers amb alguna certificació, i 
solament Lloret en té 9. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, felicitant a tots. 
 
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (23/03/2006). 
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Tot seguit, s'examina l'esborrany de l'acta de la sessió  anterior  la  qual, 
trobada  conforme,  és aprovada per unanimitat dels reunits. 
 
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: 

 
• Dilluns, 27 de març: Assistència junt amb el regidor de platges, 
Sr. Santiago Ontañon en una reunió al departament de Costes de 
Girona per tractar temes relacionats amb el Pla de Serveis. 
 
• Dimarts, 28 de març: Reunió de la Taula Mixta de Planificació 
en que hi varen assistir el regidor d’ensenyament, Francesc Oliva i el 
Director dels serveis territorials d’educació a Girona de la Generalitat 
de Catalunya, Sr. Joaquim Bosch, així com tècnics municipals. 
 
• Dimarts, 28 de març: Assistència a l’acte d’homenatge del Sr. 
Mario Beut, on se li va fer entrega de la Clau de Barcelona. 
 
• Dimarts, 28 de març: Reunió, junt amb els portaveus dels 
grups municipals amb el Director Gral. del Joc i l’espectacle per 
tractar temes relacionats amb el Casino. 
 
• Dijous, 30 de març: Assistència al Consell d’Alcaldes de la 
Comarca a la Sala de Plens del Consell Comarcal de la Selva. 
 
• Diumenge, 2 d’abril: Assistència, juntament amb d’altres 
regidors municipals, a la sardinada popular que es va celebrar en el 
barri dels pescadors. 
 
• Dijous, 6 d’abril: Reunió amb la Direcció Gral. de Jocs i 
Espectacles, juntament amb la Directora Gral. De Turisme de la 
Generalitat de Catalunya, Sra. Isabel Galobardes; l’alcalde de Blanes i 
l’alcaldessa de Tossa i el regidor de governació de Lloret, Ignasi 
Riera, que va tenir lloc a l’hotel Sta. Marta de Lloret. 
 
• Divendres, 7 d’abril: Reunió amb Oriol Huguet, Director del 
Diari Avui per tractar les noves propostes que fa el rotatiu. 
 
• Dimecres, 12 d’abril: Assistència al Consell de la Corporació de 
Salut del Maresme i la Selva que es va celebrar a l’hospital St. Jaume 
de Calella. 
 
• Dissabte, 15 d’abril: Assistència delegada al regidor de 
governació, Ignasi Riera i al regidor d’esports, Joaquim Teixidor als 
actes programats per celebrar la Pasqua Jove. 
 

3 



• Diumenge, 16 d’abril: Assistència amb d’altres membres de la 
corporació a les Caramelles que va oferir la Unió Coral Lloretenca a la 
Plaça de la Vila. 
 
• Dilluns, 17 d’abril: Assistència a l’entrega de la Mona de Pasqua 
del Rotary Club al Casal d’avis. 
 
• Dilluns, 17 d’abril: Assistència, junt amb altres membres de la 
corporació, al recital de cançons marineres a càrrec de Nina i el Grup 
Port Bo que va tenir lloc a l’església Parroquial. 
 
• Dimecres, 19 d’abril: Assistència, junt amb d’altres membres 
de la corporació, a la presentació del Llibre d’en Joan Sala i Lloberes 
editat per la Costa que va tenir lloc a la Sala d’actes de l’ajuntament. 
 
• Dijous, 20 d’abril: Visita i reunió, juntament amb el regidor de 
Benestar i Família al Centre Educatiu El Ventijol de Blanes. 
 
• Dijous, 20 d’abril: Trobada amb Tour Operadors anglesos a 
l’hotel Olympic de Lloret de Mar. 
 
• Dijous, 20 d’abril: Assistència al Consell d’administració del 
Patronat de Turisme Girona Costa Brava. 
 
• Dijous, 20 d’abril: Assistència al consell del Consorci Costa 
Brava. 
 
• Dijous, 20 d’abril: Assistència delegada a la regidora de 
cultura, Laura Bertran, a la inauguració de l’exposició “Goya, Gravats: 
Capritxos i desastres” que va tenir lloc a la Sala d’exposicions de 
l’Antic Sindicat. 
 
• Divendres, 21 d’abril: Inauguració de la marató de donació de 
sang, juntament amb d’altres regidors, que va tenir lloc a l’antic 
sindicat, i on s’han aconseguit més de 450 donacions. 
 
• Divendres, 21 d’abril: Signatura del conveni per a la celebració 
dels Special Olympics que es faran a Lloret el mes d’octubre 
d’enguany. En l’acte de signatura hi varen participar Joaquim 
Teixidor, regidor d’esports; Romà Codina, Regidor de benestar i 
Família; Ramon Ramos, President del Patronat de Turisme Girona 
Costa Brava i Francesc Martínez de Foix, President d’ACELL – Special 
Olympics Catalunya. També hi varen ser presents els portaveus dels 
grups d’esquerra republicana, el partit dels socialistes de Catalunya, 
el gerent de la Fundació Aspronis i membres de les diferents entitats 
esportives lloretenques. 
 
• Divendres, 21 d’abril: Participació, juntament amb altres 
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regidors de la corporació, en l’acte de presentació de les VI Jornades 
Gastronòmiques de l’arròs que organitza l’associació de Bars i 
Restaurants de Lloret de Mar i que va tenir lloc al Restaurant terrassa 
Vives. 
 
• Divendres, 21 d’abril: Assistència, juntament amb més 
membres de l’ajuntament, a la Segona Nit Literària que es va 
celebrar a l’hotel Guitart Monterrey 
 
• Diumenge, 23 d’abril: Inauguració, juntament amb la regidora 
de cultura, Laura Bertran; el regidor de Governació, Ignasi Riera i el 
President de l’Associació Popular d’Amics de la Cultura i també 
regidor d’aquesta corporació, Josep Blanch, de la Fira del Llibre i la 
Rosa ubicada al Passeig Verdaguer. 
 
• Dilluns, 24 d’abril: Recollida, com a President de la Comissió de 
Salut Pública de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, del 
Guardó atorgat a l’ACM per part de la Junta Directiva de la Unió 
Catalana d’Hospitals a la seu de Foment del Treball a Barcelona.  

 
3.- APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC I APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL MUNICIPAL DE LLORET 
DE MAR, RELATIUS A LA UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM. 12 “MAS 
ARBÓS”. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls que diu que 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 09/02/2006, va 
suspendre l’aprovació definitiva d’aquest projecte fins a l’aprovació d’un text 
refós on s’incorporen les prescripcions assenyalades en el seu acord.  
 
Les prescripcions es referien a l’agrupació de cases de dos en dos; 
l’ocupació d’aparcament en subsòl; el tractament del vial peatonal de Sant 
Quirze; les parcel.les d’equipament i l’encintat del cementiri. 
 
Per part de l’Ajuntament es presenten al.legacions que deixen clar que en el 
conveni ja existeix una parcel.la que permet la ubicació d’equipaments 
d’interès públic. 
 
Es demana poder agrupar 16 dels 18 habitatges de dos en dos, però els 
altres dos que romanguin aïllades, donat que una d’elles ja existeix. Pel que 
fa a l’ocupació de planta subterrània, es tracta d’un error. També es 
corregeix sobre plànol l’amplada del carrer Pitàgoras. 
 
Finalitza llegint la resta de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que en l’aprovació inicial ells es van abstenir 
però que van votar favorablement en la provisional, ja que van comprovar 
que encaixava en el POUM la vialitat de la zona. 
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Pot entendre que la Comissió d’Urbanisme digui la seva, però creu que per 
sobre de tot està l’autonomia municipal, i amb les seves prescripcions ens 
fan perdre més de 100 aparcaments. Confia que amb el Pla General aquest 
Ajuntament faci valer el principi de l’autonomia municipal. 
 
La Sra. Santamaria pren la paraula dient que el seu grup mantindrà 
l’abstenció, com en les altres aprovacions d’aquest punt. 
 
Seguidament, intervé la Sra. Echegoyen dient que ells ja van dir que aquest 
tema s’hauria d’haver solucionat dintre del marc del POUM. Comparteixen 
amb Urbanisme el tema de l’alineació del carrer que està a prop de l’ermita 
de Sant Quirze, ja que pensaven que l’ordenació era millorable. Per tot això 
ells mantindran l’abstenció en aquest tema. 
 
Contesta el Sr. Valls que la Comissió d’Urbanisme no entra en el tema de 
l’autonomia municipal. Si que ha de dir que els va sorprendre les 
prescripcions que demanaven, donat que prèviament s’havia pactat aquest 
tema abans de l’aprovació inicial. 
 
No entenen l’abstenció d’Iniciativa, que en cap cas motiven. Com ja ha dit 
en les altres ocasions que aquest tema ha vingut al Ple, aquesta modificació 
millora substancialment el que havia anteriorment, ja que permet una millor 
distribució, un millor aprofitament de les parcel.les municipals, i una millor 
ordenació del trànsit rodat. 
 
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que el Sr. Valls és un bon negociador 
i que, per tant, hauria d’haver posar èmfasi davant la Comissió d’Urbanisme 
defensant el model proposat. També s’hauria d’haver defensat que 
necessitem aparcaments, i ell com que no hi era present en aquestes 
reunions no va poder fer-ho. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que, com ja ha dit el Sr. Valls, la proposta que 
es va aprovar inicialment ja s’havia consensuat amb Urbanisme de Girona i 
que, posteriorment, no s’han fet més reunions. De totes maneres, els canvis 
pel que fa a l’aparcament són per qüestions tècniques. Suposa que els 
canvis s’han degut a què quan s’ha reunit la Comissió d’urbanisme algú 
haurà dit alguna cosa diferent del que en el seu moment van consensuar. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Valls dient que, en tot cas, els aparcaments 
dels que estem parlant no són públics sinó privats, ja que cada parcel.la en 
genera. 
 
Sense més deliberació, i per 11 vots favorables dels regidors presents de 
CIU, PP i ERC, i 5 abstencions dels regidors presents de PSC-PM i ICV-EUIA, 
el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 

 
F E T S 
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I.- En data 20 de juliol de 2005, s’ha signat entre l’Ajuntament i la 
família Vidal, el conveni Urbanístic relatiu a la Unitat d’Actuació núm. 
12 “Mas Arbós”. 
 
II.- D’iniciativa municipal i redactat pels Serveis Tècnics Municipals 
s’ha elaborat la modificació puntual del Pla General Municipal en 
l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 12 “Mas Arbós”. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
S’apliquen a aquest expedient els articles 8 i 98.4 i els arts. 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 articles 3 i 4 
i Disposició Transitòria Tercera del Reglament parcial de la Llei 
2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, aprovat mitjançant Decret 
287/2003, de 4 de novembre. 
 
El Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el conveni urbanístic signat en data 20 de juliol de 
2005 entre aquest Ajuntament i la família Vidal. Sotmetre’l a 
informació pública pel termini d’un mes amb la publicació del 
corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província, diari d’àmbit 
gironí i Tauler d'Anuncis. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla 
General Municipal en l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 12 “Mas 
Arbós”, d’iniciativa municipal i redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini d’un 
mes amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la 
província, diari d’àmbit gironí i Tauler d'Anuncis. 
 
Tercer.- La participació ciutadana es concreta en el tràmit 
d’informació pública pel termini d’un mes amb la publicació del 
corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província, diari d’àmbit 
gironí i Tauler d'Anuncis. 
 
Quart.- Donar-ne trasllat a la família Vidal pel seu coneixement i 
efectes. 

 
4.- CORRECCIO ACORD - APROVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL 
DE LLORET DE MAR. 
 
Per part de la Presidència es dóna la paraula al Sr. Riera, el qual dóna 
lectura íntegra a la proposta. En definitiva, suposa modificar l’enunciat del 
Pla aprovat el 30/12/2005, essent aquest el de Pla de Protecció Civil de 
Lloret de Mar, en el que s’inclouen el Manual d’Actuació Bàsic i el Manual 
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per Inundacions. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels presents, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

FETS: 
 
Per part del Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la 
Construcció de la Universitat de Girona (UdG), s’ha redactat el PLA 
BÀSIC DE PROTECCIÓ CIVIL DE LLORET DE MAR, promogut per 
aquest Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Aquest Pla ha estat aprovat inicialment per acord Plenari de data 
30/12/2005. 
 
Durant la informació pública de dit Pla, no es van presentar 
al.legacions, per la qual cosa va ser tramès als Serveis Territorials de  
Girona del Departament d’Interior a fi que per part de la Comissió de 
Protecció civil de Catalunya sigui emès el corresponent informe. 
 
Un cop revisada la documentació, ens demanen que caldria modificar 
el títol del Pla, quedant de la següent manera: “PLA DE PROTECCIÓ 
CIVIL DE LLORET DE MAR”, en el que es troba inclòs el “Manual 
d’Actuació Bàsic” i el “Manual d’Actuació per Inundacions”. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.- 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 art. 1.2, 2 i 3 del Decret 
210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut 
per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil 
municipals. 
 
El Ple de la Corporació adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Modificar l’enunciat del Pla aprovat per acord Plenari de 
data 30/12/2006, quedant de la següent manera:  
 
- PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LLORET DE MAR, en el que es troba  

inclòs el “Manual d’Actuació Bàsic” i el “Manual d’Actuació per 
Inundacions”. 

 
SEGON.- Fer tramesa d’aquest acord als Serveis Territorials a Girona 
del Departament d’Interior, a fi que per part de la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya sigui emès el corresponent informe. 

 
5.- MOCIÓ PRESENTADA PER ERC, EN COMMEMORACIÓ DEL 75è. 
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ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA I EN RECORD 
DELS QUE VAN LLUITAR PER LA RECUPERACIÓ DE LES LLIBERTATS 
DEMOCRÀTIQUES I NACIONALS DE CATALUNYA. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Coloma dient  
que per part dels grups municipals d’ERC, PSC-PM i ICV-EUIA s’ha 
consensuat un nou redactat a la moció, i en conseqüència el seu grup retira 
la seva. 
 
Essent les 18’36 hores i prèvia autorització de la Presidència, s’incorpora a 
la sessió la Sra. Parrilla. 
 
Seguidament, dóna lectura íntegra a la moció presentada conjuntament pels 
grups municipals d’ERC, PSC-PM i ICV-EUIA. 
 
Continua el Sr. Coloma dient que la intenció del grup d’ERC era en relació 
als valors de la república i buscar el consens, i que es presenta aquesta 
moció donat que el dia 14 d’abril aquest Ajuntament no va fer cap 
homenatge a la República. Confia que això es faci al llarg d’aquest any. 
 
Intervé la Sra. Santamaria dient que les eleccions municipals del 12 d'abril 
del 1931 van fer palès que Catalunya i Espanya tenien un desig profund de 
llibertat. Amb el triomf de les candidatures republicanes i d'esquerres, 
assoleix el poder la majoria social que havia estat silenciada durant tants i 
tants anys de governs no democràtics. Les eleccions possibilitaren la 
proclamació de la república catalana, que després, en una negociació entre 
el govern provisional de la República i Francesc Macià, donaria lloc a la 
recuperació de la Generalitat de Catalunya.   
 
El 9 de desembre de 1931, les Corts republicanes van promulgar la 
Constitució més avançada del seu temps, que en l’article primer definia 
l’Estat espanyol com “una República democràtica de treballadors de tota 
classe, que s’organitza en règim de llibertat i justícia”. La II República va 
aixecar l’ànim del poble amb un programa alternatiu a la vella Espanya 
cacic de la Restauració, amb un programa de canvi social basat en la 
reforma agrària i el protagonisme del moviment obrer, la separació de 
l’Estat i de l’església, el control democràtic dels cossos armats, una 
ambiciosa feina educativa basada en un potent principi democratitzador de 
la societat exemplificat l’aposta per foragitar l’analfabetisme arreu del país 
(aquest va passar del 75% al 25% de la població al llarg de la II República) 
i una resposta política a la pluralitat nacional de l’Estat espanyol reconeixent 
els Estatuts d’Autonomia de Catalunya, Euskadi i Galícia. No podem oblidar 
l’esforç en la modernització de Serveis Públics que incidien en àmbits tant 
importants com: la sanitat, la higiene i les obres públiques. Entre els 
principals avanços, la República va obrir la porta a la participació política de 
les dones, que van conquerir el dret a l vot, el matrimoni civil i el dret al 
divorci. La República es una forma d’estat que els ciutadans es van dotar de 
manera democràtica, i que va ser truncada pel cop d’estat del 18 de juliol 
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de 1936, encapçalat, entre d’altres, pel general Franco, amb el suport de 
determinats sectors de la societat espanyola que amb la política de la 
república van veure perillar els seus privilegis. 
 
No podem permetre que quedi en l’oblit el paper que en les ciutat i pobles 
moltes ciutadanes i ciutadans i al front d’ells els nostres alcaldes de la 
República varen jugar, en l’avanç  de la nostra societat, en defensa de les 
llibertats individuals i col·lectives i per la justícia social. 
 
Així mateix, consideren que institucions com el nostre Ajuntament, han de 
reconèixer la sobirania democràtica de la Segona República, representada 
en l’àmbit municipal pels nostres alcaldes i regidors escollits entre 1931 i 
1939, i que van col.laborar a la transformació de la nostra societat. Entre 
ells, li agradaria destacar el pare del seu antecessor, Sr. Germinal Ros, i 
també un familiar que va ser l’últim alcalde de la República. 
 
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Joaquim Teixidor dient que pensen que 
després de 75 anys el millor és mirar endavant. 
 
Hem de mirar endavant per millorar, i mirar al passat per aprendre, i que 
aquest passat no es torni a repetir. 
 
Nosaltres, com a grup municipal, estem en contra de totes les guerres, de 
tots els actes violents i de tots els actes terroristes, i pensen que sempre 
són reprovables.  Ells estan al costat de les víctimes i de les famílies que 
han patit aquests atacs violents i terroristes. 
 
El seu grup municipal té per norma abstenir-se en temes que no afectin al 
nostre municipi, i si bé totes les mocions són respectables i aquesta també, 
és per això que s’abstindran. 
 
En la segona intervenció del seu grup el Sr. Ontañón explicarà el seu vot 
particular. 
 
Intervé, a continuació, la Sra. Echegoyen, dient que s’ha de reconsiderar 
que la memòria històrica és un valor per aprendre i que en cap cas és un 
oblit.  
 
Amb aquesta moció no sols es rememora la segona República, sinó que 
s’intenta reviure a nivell local coses que van passar a la nostra població. No 
és gratuït el que avui fem i que consti a la moció els noms del primer 
consistori de la República, ja que recordem a persones de gran vàlua que en 
aquells moments es van posar al front de l’Ajuntament.  
 
Recordar que els valors tant de drets civils com de drets socials, van ser 
encarnats en persones que es nomenen a la moció. 
 
Va ser un moment històric molt important per als drets dels ciutadans i els 
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drets socials. 
 
En aquella època l’edifici d’aquest Ajuntament era també l’escola de la vila, i 
on estem avui era la classe dels alumnes més grans. 
 
Posa com exemple a persones que per les seves creences no eren 
religioses, ni compartien gran part dels valors que per llavors eren força 
comuns. En canvi, estaven reconeguts per tota la societat, fos o no 
republicana. 
 
Vol fer un especial record a Juan Reyné Sureda, que va ser el candidat amb 
més nombre de vots, malgrat que tenia com motiu “el menjacristus”. 
 
Va salvar gent de totes dues bandes i pensa que tenim un deute amb ell i 
amb la resta. Creu que és necessari en determinades dades gratar a nivell 
local per no perdre la memòria col.lectiva. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Alcalde dient que CIU per respecte a les 
persones i a les identitats votarà a favor, però considera que s’ha de mirar 
endavant i no enrere, per no trencar famílies ni reobrir ferides. 
 
A la segona intervenció, el Sr. Coloma diu que la seva intenció al presentar 
la moció és recordar i respectar els valors que va tenir la segona República, 
i que no s’oblidi el que va significar aquesta època. Està d’acord que s’ha de 
mirar endavant però saber de on venim. Pensa que 75 anys és una data per 
recordar. Per això van deixar a la comissió informativa oberta la moció. 
 
Nosaltres recordem que ja llavors es defensaven uns valors que nosaltres 
encara defensem ara, com pot ser el de l’ensenyament gratuït. 
 
De nou, intervé la Sra. Santamaria dient que no està d’acord amb el que ha 
dit el Sr. Teixidor, donat que sí que afecta al nostre municipi. A la Comissió 
Informativa el Sr. Coloma va donar la possibilitat de fer aportacions a la 
moció. 
 
Ni que només fos per aprendre la lliçó d’allò que mai no hauria de tornar a 
passar, hauríem de fer l’acte de justícia històrica de recordar i, si cal, 
homenatjar, aquells que s’ho mereixen. Un acte així no causarà cap víctima 
i, en canvi, servirà per rescabalar les persones que van ser víctimes de l ‘odi 
desfermat per la repressió i que,  tot  i el temps transcorregut  continuen 
sense cap mena de reparació. 
 
Intervé el Sr. Ontañón dient que, evidentment, ell respecte i té consideració 
vers totes les ideologies polítiques. Sobretot en aquelles que no volen 
imposar-se per la força. Però vol explicar el perquè ell avui votarà en contra 
d’aquesta moció. 
 
Ell es pot considerar fill de la República, doncs va néixer en aquells temps. 
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Però a ell li va suposar una experiència molt traumàtica en la seva joventut. 
 
Mai havia parlat d’aquest tema, perquè tenia ferides obertes. Però mai va 
pensar que se li demanaria que recolzes el record de la república. 
 
La proclamació de la República el 14 de gener de 1931 no hagués estat 
possible sense el recolzament de Catalunya i la proclamació de la República 
a Catalunya tampoc sense la primera. 
 
La moció presenta una República com un model de llibertat i democràcia, 
però a ell li sembla que es deu estar parlant d’una altra República. 
 
La segona República fou molt diferent de com es diu a la moció, i molts dels 
components dels comitès revolucionaris favorables a la República estaven 
molt lluny de ser demòcrates i amants de la llibertat. Així, per exemple, 
Largo Caballero va dir abans de les eleccions que si no guanyava les 
eleccions anirien a la guerra civil. Ell volia una República sense classes, a 
l’estil de Lenin, eliminant la burgesia. No va poder portar-lo a terme, perquè 
es va fer el cop d’estat. 
 
Ell pensa que si la república ho hagués fet bé el cop d’estat no s’hagués 
produït. Fou una època de desgovern.  
 
Mai havia parlat en públic d’això. Per a vostès pot ser una explicació 
subjectiva, però no són aquests els únics motius per votar en contra. 
 
Mai podré oblidar que el meu oncle, que era mossèn, va haver de viure 
amagat a les muntanyes i el meu pare, pel fet de no ser republicà, el van 
detenir a les 5 de la matinada i li van fer –amb altres companys- el 
“passeig” per ser afusellat. Algú el va salvar en l’últim moment. No el van 
matar, però als 3 mesos va morir d’una estranya malaltia, mai va superar el 
“passeig”. 
 
El llavors president del govern Azaña, va dir que “més valia la vida d’un 
republicà que totes les esglésies del pais”, malgrat que sota d’elles hagués 
monges o mossens. 
 
Amb la seva experiència, sols pot votar en contra. No entra en el debat 
monarquia-república, i pensa que aquesta pot ser una bona forma de 
govern. Però no ho va ser la segona república. Per tant, per motius 
personals, votarà en contra. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Coloma, dient que entén la posició del Sr. 
Ontañón, a l’igual que entén el d’altres molts que van patir en altres llocs 
per motius semblants (en aquell cas, per ser republicans o catalans). 
 
Avui, del que es parla és dels valors que van fundar aquella república, no 
tant durant la guerra civil. 
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Avui es compleixen 75 anys i la seva vida va ser curta. Però hem de mirar 
la història amb objectivitat. Hem de mirar el que és positiu per no caure en 
els errors, i es bo recordar els valors. Certament no va agradar a tots i no 
volen obrir ferides, sinó recordar els seus valors i les persones que els van 
fer possible. 
 
Sense més deliberació, i per 15 vots favorables dels regidors presents de 
CIU, PSC-PM, ICV-EUIA i ERC, 1 abstenció del Sr. Joaquim Teixidor i 1 vot 
en contra del Sr. Santiago Ontañón, el Ple de l’Ajuntament adopta el 
següent acord: 
 
 

El 14 d’abril de 1931, i a resultes de les eleccions municipals que van 
donar com a resultat una victòria aclaparadora de les forces populars 
i republicanes es proclama la II República a l’Estat Espanyol. Francesc 
Macià, que abans havia proclamat la República Catalana, negocia 
amb Niceto Alcalà Zamora la substitució de la Mancomunitat Catalana 
i es comença a redactar l’Estatut ( de Núria ) que va donar lloc a la 
recuperació de la Generalitat com a instrument de l’autogovern de 
Catalunya. 
 
Es va obrir, d’aquesta manera, un període de llibertat democràtica, 
conquestes ciutadanes en clau progressista i modernitzadora i 
avenços significatius com la  universalització de l’escola pública, 
obligatòria i gratuïta , el reconeixement dels drets civils a tots els 
ciutadans (per primera vegada les dones tenen dret de vot ) i la 
institucionalització dels drets socials en oposició a la caritat pública 
(el que avui coneixem com l’estat del benestar).  No es casualitat que 
els anys de la Generalitat republicana hagin restat en la memòria 
col·lectiva com una etapa decisiva en la història de Catalunya. 
 
La vida de la II República no va ser fàcil i es va viure una època de 
convulsions socials i polítiques que acaben en enfrontament armat al 
juliol del 1936. La repressió, l’exili i les dures condicions materials de 
la postguerra no van aturar, malgrat tot, la resistència del poble de 
Catalunya i la seva lluita per la recuperació dels drets democràtics i 
nacionals. És gràcies als esforços de les generacions que van haver 
de patir aquelles circumstàncies tan dramàtiques que avui, en el 75è 
aniversari de la proclamació de la II República i de l’inicio de l’obra de 
govern de la Generalitat republicana, Catalunya ha recuperat les 
seves institucions d’autogovern . 
 
A Lloret, just el primer any de proclamació de la II República també 
es van produir fets significatius, com la pressa de possessió del I 
Ajuntament Republicà de Lloret, en aquest mateix edifici i que estava 
composat per : 
 D.Juan Reyné Sureda. 
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 D.Jaime Sairol Rovira 
 D. Pedro Mataró Mataró. 
 D.Fèlix Botet Albertí. 
 D.José Vilà Prats. 
 D.Juan Ros Ros. 
 D.Joaquin Roca Carlés 
 D.Juan Guinart Guinart. 
 D.Baudilio Barnés Mataró. 
 D.Joaquin Pons Marlés. 
 
A ells i a tots els que van lluitar per les llibertats democràtiques i 
nacionals volem retre homenatge en aquestes dates coincidint amb el 
75ª aniversari. 
 
És per tot això que els GRUPS MUNICIPALS del PSC-PM, ICV.-EUIA i 
ERC, proposen al ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
 

1. Saludar i recordar la II  República proclamada el 14 d’abril de 
1931, com a fita històrica en el recobrament de les llibertats 
nacionals i democràtiques del poble de Catalunya. 

 
2. Retre homenatge a tots els ciutadans i ciutadanes que van 

caure en defensa de la República o van patir exili o repressió 
per aquesta causa. 

 
3. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat, al 

president del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana 
de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.  

 
En torn d’explicació de vot, intervé la Sra. Echegoyen donat que no havien 
tingut un segon torn d’intervencions. 
 
Justament el grup socialista ha començat defensant la moció, dient que 
creien en els valors. Entenen que és difícil, des d’una experiència 
traumàtica, valorar un esdeveniment històric. 
 
Segurament l’expressió de la democràcia és precisament el que està 
passant avui, que des de dues vessants completament diferents es pot 
parlar de qualsevol fet històric. 
 
Es cert que els valors no són les persones i que totes les persones no van 
encarnar aquells valors. 
 
Però entén que la República va ser visionària, com demostra el que va 
tractar temes com el divorci, l’ensenyament gratuït, o drets socials com les 
beques. Consideren que no ha de caure en l’oblit una realitat com aquesta, 
si bé va ser curta i també va tenir els seus vicis. 
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Però va representar un pas endavant en l’organització de la societat. Creu 
que fer memòria d’aquesta història no va estigmatitzar ni a uns ni a altres. 
No és gratuït que ara que es torna a parlar d’aquests valors, es comenci a 
parlar de la segona República. 
 
Segurament, objectivament no va ser ni tant dolenta –com pensen alguns- 
ni tan meravellosa –com pensen altres-. Creu que els dos aspectes són els 
que hem de considerar en qualsevol de les mocions. 
 
6.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT NÚM. 1/06 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.   
 
Prèvia autorització de la Presidència, intervé el Sr. Valls que dóna lectura a 
la part dispositiva de la proposta. 
 
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Coloma i felicita, en primer lloc, el Sr. 
Joaquim Teixidor per l’obtenció de la celebració a Lloret dels Specials 
Olympics. Però veu que els diners surten de les millores que Aqualia va 
oferir per l’externalització de l’aigua, i això li fa pensar que tal i com ell va 
dir, la xarxa no està tant malament, doncs sinó s’haurien dedicat a millorar-
la. 
 
Ja sap que es tracta d’una reordenació dels diners i, per tant, ells 
continuaran amb la seva opció d’abstenir-se en les modificacions de crèdit. 
 
Continua dient que lamenta que els diners d’Aqualia no s’inverteixin en el 
cicle de l’aigua, tot i que reconeix que el destí dels diners de la millora 
tenien un caràcter discrecional. 
 
Intervé, seguidament, la Sra. Santamaria dient que s’afegeix al que ha dit 
el Sr. Coloma sobre que els diners d’Aqualia s’haurien destinar a la xarxa 
d’aigua. Suposa que part dels diners, dedicats a la zona esportiva, 
s’utilitzaran a l’expropiació de terrenys ja que l’Ajuntament no té tots els 
terrenys. Pregunta perquè s’ha donat de baixa la il.luminació del camp de 
futbol. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Joaquim Teixidor dient que els Specials 
Olympics seran uns jocs de tots els lloretencs i, per tant, creu que la 
felicitació és per a tots. 
 
La quantitat prevista per als Specials Olympics de 340.000 € no és tota la 
que es necessita, però és una quantitat important que ens permet obrir 
aquest compte i que els diners eren els que Aqualia va posar a lliure 
disposició de l’Ajuntament. 
 
Pel que fa al tema de l’expropiació, ja en el pressupost hi ha una partida per 
comprar terrenys. Els diners de la modificació són per l’inici de les obres. 
Pel que fa al camp del Molí, fa 10 anys que es va posar la gespa artificial i 
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toca renovar-la. Es per això que s’ha posat una partida i, si bé s’esperava 
tenir una subvenció de la Direcció General de l’Esport, si no fos possible es  
farà amb aquesta partida. 
 
No cal dir que totes aquestes importants inversions en esports són degudes 
a la importància que té el nomenament de Lloret com a destinació 
esportiva, concedida recentment i perquè l’esport ens està donant moltes 
satisfaccions. 
 
Tot seguit, intervé la Sra. Echegoyen felicitant també pel tema dels Specials 
Olympics al Sr. Teixidor i a l’Ajuntament, si bé cal destacar com els seus 
companys, la procedència dels diners que es dediquen a ells. Tot i que 
reconeixen que és una bona destinació. 
 
No vol ser repetitiva i és cert que els diners de la millora de l’empresa que 
gestiona l’aigua eren de lliure disposició, i si bé la utilització que es fa d’ells 
és bona, creu que no és la que tocava perquè s’haurien d’haver invertit en 
el cicle de l’aigua. 
 
Som conscients que la quantitat estrella d’aquesta modificació de crèdit són 
els 2.000.000 d’€uros del conveni producte de l’especulació, i avui  més que 
mai ho podem dir. Així ho va reconèixer el Sr. Valls: “l’Ajuntament de Lloret 
aprofita la revisió del seu Pla general i aconsegueix finançar-se amb 11 
milions d’euros a canvi de 13.000 m2”. Això és especular i hem entrat en 
una espiral difícil. 
 
També va dir el Sr. Valls que estaven disposats de, si el POUM ha de servir 
per això, per finançar-se, fora millor que fessin una Oferta Pública 
d’adquisició de sostre edificable. Qui dona més? O únicament ho faran amb 
aquesta empresa SOLMAR S.L.? Són els més macos?. 
 
Finalment dir que els 2.000.000 que avui entren a la modificació de crèdit, 
són com a condició d’eficàcia d’una llicència d’obres que encara no està 
donada, que és la de l’hotel Windsor i que a més s’haurà de donar per 
parts: una part basant-se en el Pla General del ’85 i una altra part, els 
2.000 mts quan s’aprovi definitivament el conveni. 
  
Creuen que hi ha una certa precipitació en aquest tema, i és que necessiten 
els diners. Al seu grup no li agrada la dinàmica que s’està prenent, i no pot 
ser que la modificació sigui la norma per treure profit del pla general. No 
estem d’acord ni amb aquesta forma de fer ni amb la modificació. 
 
Contesta el Sr. Valls que és lògic que l’oposició digui el que ha dit sobre els 
diners de l’aigua. Es evident que podrien anar a millorar la xarxa d’aigua, 
però són de lliure disposició. Es per això que els destinen als Specials 
Olympics. 
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Ja era previsible que s’aprofités aquest punt per barrejar temes. A la xarxa 
ja s’està invertint diners i encara queden molt diners de l’empresa 
concessionària per fer-ho. 
 
Ja els va bé el que ha dit la Sra. Echegoyen en el punt anterior, que la 
memòria no és oblit. Per això recorda com es va fer l’esponsorització del 
mil.lenari, es va fer mitjançant els concessionaris i el mateix amb Santa 
Clotilde. Doncs bé, nosaltres també ho fem. 
 
Hem iniciat un expedient d’expropiació de determinats terrenys de la zona 
esportiva, tal i com tothom ha pogut veure en les actes de la Junta de 
Govern Local. Ens hagués agradat tenir-los abans, però no ha estat possible 
i l’expropiació legalment no es podria començar fins ara. Donat que fins ara 
no ha estat possible arribar a un acord amb la propietat, i una vegada que 
ja s’ha fet la publicació del pla especial d’equipaments esportius, s’ha iniciat  
l’expedient d’expropiació. 
 
Els diners que hi ha a la modificació són per a la construcció de la zona 
esportiva. 
 
La Sra. Echegoyen ha tornar a parlar d’especulació, però ho ha fet en un 
altre to del Ple anterior. 
 
Recorda que es van adjudicar per subhasta uns terrenys mol a prop 
d’aquella parcel.la per part de l’anterior equip de govern. I com ja va dir en 
el Ple anterior, és una forma d’obtenir finançament. 
 
Es injust, com ha fet la Sra. Echegoyen, llegir solament una part de la seva 
intervenció. Nosaltres hem hagut de negociar amb l’empresa i arribar a un 
acord. Ho hem aconseguit amb un preu sense precedents en aquest 
Ajuntament. 
 
Amb aquesta operació l’Ajuntament ha obtingut una quantitat de diners 
sense precedents, tot i que es van veure obligats a negociar pel tema dels 
terrenys del carenat (37.000 m2 de zona verda). Creu que és un tema que 
es pot explicar. 
 
Recorda que no comporta noves densitats i que la interpretació que es fa 
pel grup socialista és esbiaixada. En tot cas, Sra. Echegoyen, especulem en 
benefici dels veïns de Lloret, obtenint més recursos de forma transparent 
per obtenir més zones verdes i fer infraestructures. 
 
Intervé de nou el Sr. Coloma dient que, evidentment, l’oposició té el seu 
criteri i considerem que els diners d’Aqualia, si bé eren de lliure disposició, 
s’haurien d’aplicar a la xarxa si és que aquesta estava tan malament com 
deia el Sr. Valls. Recordin que nosaltres discrepàvem de l’estat de la xarxa i 
pensàvem que no estava tan malament. 
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A aquest pas ens gastarem els 21 milions, passaran els 25 anys i hauran de 
prorrogar 10 anys la concessió per fer les inversions que es necessiten i que 
no s’hauran fet. Ells discrepen d’aquest criteri de l’equip de govern. 
 
Ja ha dit abans que la utilització dels diners en els Specials Olympics és una 
bona utilització, però ells creuen que s’haurien haver utilitzar per al cicle de 
l’aigua. 
 
Novament, pren la paraula la Sra. Santamaria dient que sembla que hi ha 
regidors de primera i de segona, doncs a ella no la van convidar a la 
signatura del conveni dels Specials Olympics. El fet que aquests diners no 
es dediquin a l’aigua fa evident que la xarxa no estava tan malament com 
es deia. Es refereix a què presenta un prec perquè se li expliqui un tema en 
especial. 
 
Intervé, seguidament, el Sr. Joaquim Teixidor dient que des d’esports es va 
enviar un mail a tots els grups de l’oposició, i en cap cas ha retret la seva 
absència. 
 
L’equip de govern pensa que la millor forma de disposar d’aquests diners de 
lliure disposició era en un gran esdeveniment esportiu i solidari, com és els 
Specials Olympics, i que serviran també per a la promoció de la nostra 
població. 
 
Ha de dir que des del mes de gener passat Lloret ha escollit un total de més 
de 22.000 esportistes. Durant el mes d’abril Lloret ha estat sèu de 13 
competicions esportives internacionals, així com de diferents entrenaments. 
Només durant el mes d’abril Lloret ha acollit un total de 10.000 esportistes 
amb una estada mitja d’una setmana. Per nacionalitats, destaquen en 
primer lloc els anglesos (31%), seguit dels espanyols (21%) i alemanys 
(21%). 
 
El nombre i el nivell d’esportistes que trien la nostra població per 
entrenaments i celebració d’esdeveniments va en augment, ja som varis 
clubs d’atletisme estrangers d’èlit que ens han demanat una millora de 
material per poder entrenar a nivell olímpic. 
 
Així, la selecció sueca d’atletisme ha demanat per venir l’any que ve.  
 
Es per això que necessitem inversions, perquè celebrarem durant l’any 23 
organitzacions d’esdeveniments esportius diferents i portaran esportistes 
més de 42 agències. 
 
Entre els esdeveniments, vol destacar que el 5 de febrer es va realitzar la 
final nacional de cros amb 3.600 participants. Entre el 9 i el 12 de març, es 
va celebrar la Copa del Rei de Hoquei que va tenir un gran ressò mediàtic i 
uns 4.000 espectadors. Es va celebrar el Ralli Costa Brava Històric, així com 
el Campionat Català de Judo. 
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Durant el mes d’abril, els dies 7 a 10 es va celebrar per segona vegada el 
torneig Costa Brava d’Ultimate. També, del 12 al 15 el torneig de Futbol Mic 
amb més de 1000 participants, així com un torneig de futbol de Travel 
Sports amb 2.000 participants. Del 14 al 17 es va celebrar un campionat 
internacional de basquet amb 800 persones. 
 
Durant el mes de maig, la Volta Ciclista a la Selva i la Volta Ciclista a 
Catalunya; i durant els dies 19 a 21, una competició internacional de 
gimnàstica estètica de grup amb més de 300 participants de 10 països i 
l’equip rus ens ha demanat poder estar una setmana entrenant. 
 
La selecció d’Israel de Hoquei farà un stage i durant el mes de juliol es 
celebrarà un festival internacional de balls de saló amb unes 1500 persones. 
Evidentment, del 12 al 15 d’octubre farem els Specials Olympics i del 15 al 
16 de novembre la Copa de Món de Gimnàstica Rítmica per clubs. 
 
Com veiem, no sols hi ha moltes activitats, sinó que augmenta la qualitat 
dels esportistes. Això, evidentment, fa augmentar la despesa corrent, així 
com el manteniment de les instal.lacions, però també significa un augment 
del turisme esportiu i de la promoció de Lloret. 
 
Lloret és una vila esportiva, i això no ha nascut ara, sinó fa molt temps, ja 
que tenim més de 40 entitats esportives a la nostra població. Per tant, 
considera que els diners estaran molt ben utilitzats i tindrem una piscina 
que Lloret necessita i que serà de referència per a tot Catalunya. 
 
També es farà l’arranjament de la teulada del pavelló, el canvi del sòl del 
pavelló del Molí i canvi de gespa del camp de futbol del Molí. I en una 
propera modificació de crèdit es tornaran a fer inversions en les 
instal.lacions esportives. 
 
Hem de continuar invertint per poder organitzar més esdeveniments i per 
això necessitem inversions en la millora de les que tenim i en les 
construccions d’altres. I tot això és promoció de Lloret i del turisme 
esportiu. 
 
Pren la paraula, novament, la Sra. Echegoyen dient que les coses es poden 
dir de moltes maneres; però queda demostrat que s’ha especulat. 
L’operació de la que parlem no és cert que salvi el carenat de Fenals. 
S’augmenten densitats i, per tant, queda clar que s’ha especulat d’una 
manera oberta. 
 
L’empresa Solmar té un capital social de solament 60.000 € i voldria saber, 
evidentment no en aquest moment, l’opinió de Secretaria de si poden signar 
un conveni d’11 milions amb aquest capital social, els administradors d’una 
empresa amb aquest capital social. 
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Els diners (els 2 milions d’euros) ja entren a l’Ajuntament malgrat sigui 
comptablement, ja que encara no tenen la llicència. Això no és una bona 
pràctica. 
 
El Sr. Valls li ha agraït el to, però el contingut és el mateix. La dinàmica que 
vostès han agafat amb el pla general no és bona per a Lloret, no hi ha 
fiabilitat ni garanties pels altres empresaris que s’han ajustat a la norma 
que estava a l’abast de tothom. 
 
Contesta novament el Sr. Valls dient que pensa que ha quedat clar el tema 
de la lliure disposició dels diners que es dediquen als Specials Olympics, i 
per tant ja és criteri de cadascú a què els dedicaria. S’està redactant en 
aquests moments el pla director de l’aigua, i quan el tinguem sabrem en 
què s’ha de prioritzar les inversions de l’aigua. Això és una decisió tècnica 
que nosaltres no prendrem fins no tenir aquest pla director. 
 
No és cert que els diners de la millora haguessin d’anar destinats a l’aigua. 
Pel que fa a la resta, ja s’invertiran degudament. 
 
Recorda que el punt del que estem parlant és de modificació de crèdit, i no 
es pot fer demagògia ni abusar dels temes. Tenim 25 anys per gastar els 
diners de l’aigua. No prendrem decisions sense els informes tècnics 
pertinents i, en tot cas, prendrem decisions polítiques. Els felicitarà si 
l’oposició aconsegueix demostrar que la xarxa de l’aigua no està en mal 
estat. 
 
La Sra. Echegoyen ha tornar a parlar d’especulació demostrada, i l’únic que 
s’ha demostrat és que amb aquest conveni hem obtingut 37.000 m2 de 
zona verda en el carenat de Fenals, i hem reubicat els metres quadrats que 
corresponien a Nexo-Realia en aquest sector, en el terreny propietat de 
Solmar. Després fa el còmput de metres quadrats demostrant que la 
diferència entre els que havia i els que donen és minsa. 
 
Realment, els 11 milions es paguen per un canvi d’usos i no per més 
edificació. No se superen les densitats perquè Nexo-Realia no les esgota 
mai en les seves promocions. 
 
Es refereix, seguidament, als metres quadrats resultants i donat que la Sra. 
Echegoyen insisteix en el to del Ple passat, li mostra una fotocòpia d’una 
nota simple del Registre Mercantil sobre una societat, que la lliurarà a la 
Sra. Echegoyen perquè llegeixi el nom de la societat i dels socis. Ell no farà 
públic el seu contingut. 
 
Sobre el tema de l’especulació, li torna a dir que si és veritat li convida a 
què vagi al Jutjat i el que intenta la Sra. Echegoyen és simplement 
enterbolir aquesta situació. 
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Li diria que si després de llegir el paper li deixés fer dues preguntes. Però 
no les farà, li estalviarà el tràngol de fer-ho. 
 
Finalment, dóna lectura a dues preguntes en relació al document que ha 
lliurat a la Sra. Echegoyen. 
 
Ell el que li demanaria formalment és que vigilés les seves acusacions. 
Perquè si són veritat, vostès no està fent bé la seva feina, vostè ha d’anar 
al jutjat. Ell la convida a fer-ho. 
 
Possiblement no ho farà, perquè l’únic que li interessa és enterbolir i posar 
en dubte la honorabilitat de l’equip de govern. Llavors fan butlletins on 
diuen que se senten agredits, insultats i menystinguts. 
 
Si no te proves, demani perdó públicament. Finalitza dient que la Sra. 
Echegoyen llegeixi el paper que li ha donat i si li permet, li faria dues 
preguntes. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que els diners de les millores 
de la concessió de l’aigua eren de lliure disposició, i que s’han dedicat a una 
cosa tan important com és l’organització dels Specials Olympics i creu que 
és un molt bo destí. Treballem per intentar aconseguir més diners per 
finançar aquest gran esdeveniment. 
 
Dintre del pla general hi ha convenis, i això és fa a tot arreu. Com a mostra, 
fruit d’un conveni i en ocasió també d’aprovar el pla general, a l’Ajuntament 
de Tossa li faran el nou edifici de l’ajuntament. Es una possibilitat que es té 
per obtenir infraestructures i equipaments, i ho utilitzaran. 
 
Sense més deliberació, i per 10 vots favorables dels regidors presents de 
CIU i PP, 2 abstencions dels regidors d’ERC i ICV-EUIA, i 5 vots en contra 
dels regidors presents de PSC-PM, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent 
acord: 
 

Atès  que  es  fa precís  portar a  terme  la  present  modificació  de  
crèdit  núm 01/06  del   Pressupost  de  la  Corporació,  per  a  fer  
front  a   determinades  despeses  que  no  es poden demorar  pel 
proper exercici. 
 
Atès  que s'han examinat  les  partides  pressupostàries  
insuficientment dotades, que tot seguit  es  relacionen, el  Ple  de  la  
Corporació adopta els següents acords: 
   
A)  Aprovar les següents modificacions pressupostàries  
 
I) Crèdits extraordinaris  
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codi Detall  Increment   
4520 22605 Esports.- Special Olympics  340.000,00 
4520 63200 Construcció nova Àrea Esportiva  2.000.000,00 
   
 Total crèdits extrordinaris...............  2.340.000,00 

 
II) Suplement de crèdit 

 
codi Detall Increment  
4521 63200 Camps de Fútbol, instal·lació gespa 

CF el Molí    
 40.000,00 

5110 61100 Vies públiques, reposició paviment 
carrers 

 130.000,00 

4430 63201 Cementiri, 3a Fase rehabilitació  147.115,00 
4513 63202 Biblioteca, adequació local  20.000,00 
   
 Total suplements de crèdit.............  337.115,00 
 
B)  Els recursos  econòmics  a utilitzar  per  a  fer  front a  l'expedient 
de  referència  se instrumentarà  d'acord  amb  el  que  disposa  
article 177.4  R.D.  2/2004 de 5 de març 
 
I) Baixes de Crèdits  (inversions) 

 
codi detall  Minorament   
4521 63201 Camp de Fútbol, enllumenat Camp 

de Futbol 
 40.000,00 

 Total baixes de crèdits...................  40.000,00 
 

II) Majors i/o nous ingressos 
 

codi detall  Minorament   
47000 Transferències corrents d'empreses 

privades 
 340.000,00 

76101 Transferències capital de la Diputació  297.115,00 
77001 Transferències capital d'empreses 

privades 
 2.000.000,00 

 Total majors ingressos..............  2.637.115,00 
 

C) Complimentar  els  requisits exigits a  l'article 177.2  del  R.D. 
2/2004 de  5 de  març sobre  informació  pública pel termini de 
quinze  dies hàbils mitjançant  el corresponent Edicte  al B.O.P.  En el 
supòsit de no presentar-se  reclamacions en l'esmentat termini  
s'entendrà  aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar  un nou  
acord.  
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PROPOSTES D'URGÈNCIA. 
 
No se n’ha presentat cap. 
 
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL. 

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

- Mes de març: Núm. 172 de data 01/03/06 fins al núm. 262 de 
data 31/03/06. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de març: Núm. 310 de data 01/03/06 fins al núm. 568 de 
data 31/03/06. 

 
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL. 

• DONAR COMPTE ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL. 
 
El  Sr. Alcalde dóna compte del següent acord pres per la Junta de Govern 
Local en data 06/04/2006, sense que es registrin observacions de cap 
mena: 
 

Des de la última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat  
diversos acords dels quals el Ple n’ha de tenir coneixement. Aquests  
acords són els següents:  

DONAR COMPTE 
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 06/04/2006. 
 
APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA I L’AJUNTAMENT DE 
LLORET DE MAR RELATIU AL PROJECTE DE LES OBRES DE 
PORTADA D’AIGUA ALS SECTORS DE PAPALÚS,SANTA 
CLOTILDE I FENALS A LLORET DE MAR. 
 
13.20.-Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar en data 13/08/03 va 
sol.licitar una subvenció per import de 23.548,50 €, equivalent al cost 
total (IVA inclòs) de la redacció i l’execució del projecte “Obres de 
portada d’aigua als sectors de Papalús, Santa Clotilde i Fenals a Lloret 
de Mar (Selva). Liquidació”. 
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Vist que en data 29/03/2006 i RGE 6286 l’Agència Catalana de l’Aigua 
ha presentat la proposta de conveni de col·laboració per a la redacció 
i l’execució del projecte “Obres de portada d’aigua als sectors de 
Papalús, Santa Clotilde i Fenals a Lloret de Mar (Selva)”. Liquidació” 
que recull la programació econòmica del complement de finançament 
en concepte de liquidació per import de 20.300,43 € més IVA. a favor 
de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, en relació als convenis interadministratius. 

Per tot l’exposat, s’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració per a la redacció i 
l’execució del projecte “Obres de portada d’aigua als sectors de 
Papalús, Santa Clotilde i Fenals a Lloret de Mar (Selva)”. Liquidació” 
que recull la programació econòmica del complement de finançament 
en concepte de liquidació per import de 20.300,43 € més IVA a favor 
de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
SEGON.- Donar compte del present acord a la propera sessió plenària. 
 
TERCER.- Facultar  àmpliament a l’Alcalde, Sr. Xavier Crespo i Llobet, 
per a firmar, en  representació  municipal,  tota la documentació 
adient. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’ ACA, al departament de Serveis 
Públics i a Intervenció Municipal per al seu coneixement.// 
 

CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL. 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
Prec presentat pel Sr. Eduard Coloma, en representació del grup municipal 
d’ERC: 
 

“En data 3 de novembre a les 13:30 hores, varem detectar 
moviments de camions pels voltants del Turó Rodó. Personalment 
vaig presenciar que en una parcel.la s’estaven fent diferents obres. 
Aquesta zona costanera està protegida en clau C1 pel Pla Director 
Costaner. 
 
En data 4 de novembre de 2005 varem presentar aquesta denúncia 
urbanística per registre sol.licitant la immediata inspecció i 
desconstrucció de tota aquella actuació urbanística sense llicència 
municipal. En el Ple del 26 de gener d’aquest any, varem presentar 
un plec demanant que ens informessin de les actuacions preses per 
aquest Ajuntament. 
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Vist que en data 12 d’abril, en el Punt Diari, surt una notícia 
relacionada amb aquest tema on diu: “l’Ajuntament renuncia a posar 
una multa per les obres il.legals”; i a sobre no s’ha tornat a començar 
els tràmits de la multa. 
 
Per això el grup d’ERC demana el següent: 
 
Demanem que s’obri de nou els tràmits de la multa i resolguin 
aquesta il.legalitat fent complir allò que estableix la llei. 
 
Demanem ens informin, per escrit, de les actuacions realitzades per 
l’Ajuntament per aturar aquesta il.legalitat fent complir allò que 
estableix la llei.” 

 
Continua dient que no vol ser repetitiu, però sembla que en aquesta ocasió 
els tràmits van més lents de l’habitual. Per això, demana que es comprovi i 
se li doni la informació per escrit. Estem parlant d’una il.legalitat manifesta 
en un lloc emblemàtic, com és el Turó Rodó i, per tant, volen explicacions i 
tota la informació sobre aquesta qüestió. 
 
Contesta el Sr. Alcalde que s’està actuant d’acord amb la legalitat vigent, i 
que tal i com demana el Sr. Coloma se li donarà constància per escrit de 
totes les actuacions fetes en relació a aquest tema. 
 
Prec presentat pel Sr. Eduard Coloma, en representació del grup municipal 
d’ERC: 
 

“Preguem que a l’hora de comprar els consumibles d’aquest 
Ajuntament, siguin productes etiquetats en català.” 

 
Continua dient que l’aigua que estem bevent està etiquetada en castellà. I 
diu això per viure en un país normal i normalitzat. 
 
Contesta el Sr. Riera que les administracions, pel que fa a contractació, es 
regeixen per la Llei de Contractes, que estan obligats a complir. La llei 
d’etiquetatge és una llei que és la Generalitat la que està obligada a fer-la 
complir. Aquest Ajuntament segueix el procediment que marca la llei de 
contractes, que en definitiva és adjudicar les compres al que fa el millor 
preu. 
 
Com ja ha dit abans, la llei d’etiquetatges correspon fer-la complir a la 
Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament ja està d’acord en què es faci 
complir i instarà a què així sigui. 
 
Finalitza dient que de totes maneres, sempre que sigui possible, s’intentarà 
que la compra sigui de productes etiquetats en català. 
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Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que és lògic que els òrgans de 
l’administració local compleixin la llei, però totes. Ell està parlant d’aplicar la 
filosofia que es comprin aquells productes etiquetats en la llengua oficial. Hi 
ha fórmules per fer-ho i posa com exemple que l’aigua que estem bevent 
estigui etiquetada en català. 
 
Prec presentat per la Sra. Rosa M. Santamaria, en representació del grup 
municipal d’ICV-EUIA: 
 

“Preguem se’ns informi de quins criteris s’han fet servir per deixar 
instal.lar una pèrgola per una terrassa de bar a la plaça del Dr. 
Adler.” 
 

Continua dient que li han arribat queixes de diferents persones que estan 
preocupades perquè s’està privatitzant una zona d’un espai públic. 
 
Contesta el Sr. Riera que s’han utilitzat dos tipus de criteris: el primer d’ells, 
el d’intentar dinamitzar llocs públics que fins ara estaven infrautilitzats. 
Aquesta plaça era utilitzada pels “skayters” i ara, des de que s’han posat els 
jocs infantils, està utilitzada per nens i tota mena de ciutadans. 
 
El segon criteri és que les terrasses siguin estèticament el millor possible. 
Aquestes terrasses estan massa exposades al sòl, i per això s’ha pensat en 
homologar un tipus de pèrgola per tota la plaça. En aquest tema, ha 
intervingut la comissió tècnica que està formada per aquest Ajuntament i 
l’Associació de Bars i Restaurants, i que actua en diferents llocs de la nostra 
població. En definitiva es treballa en la dinamització econòmica. 
 
Torna a intervenir la Sra. Santamaria dient que amb aquestes pèrgoles 
s’està privatitzant un espai públic i si tots els bars fan el mateix no quedarà 
gaire plaça.  
 
Intervé novament el Sr. Riera dient que totes les terrasses són ús privatiu i 
que, per tant, no sap si és que està en contra d’elles. La pèrgola ocupa el 
mateix espai que la terrassa sense ella, i significa un concepte estètic i de 
millora de l’aprofitament. 
 
Si tots els bars volen posar terrassa, es buscarà una solució. En cap cas 
serà problema el de la pèrgola. Finalitza repetint el tema de la comissió 
tècnica, de composició mixta. 
 
Prec presentat per la Sra. Rosa M. Santamaria, en representació del grup 
municipal d’ICV-EUIA: 
 

“Aquest serà el segon estiu que les escales que baixen a la platja de 
Lloret estan trencades. L’estiu passat s’hi va posar sorra al damunt 
per tapar-les. 
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Preguem s’arreglin d’una vegada per no tornar a donar la mala 
imatge que comporta que es vegin unes escales trencades en ple 
passeig de Lloret de Mar.” 

 
Continua dient que ja va fer arribar unes fotografies de les escales a la 
regidora de turisme. Comporta un perill perquè la sorra les tapa i també 
afegeix que si bé no ho ha dit en el prec per escrit, que es posin ja les 
banderes a les platges perquè ja hi ha banyistes. 
 
Contesta el Sr. Josep Teixidor que s’han fet diferents actuacions a la platja, 
raó per la qual se’ls ha donat la “Q” de qualitat. S’estan fent esforços per 
arranjar el tema. S’havia pensar fer-les de pedra o de formigó, i ara se 
n’està substituint alguna. S’estan esperant ofertes per substituir-ne quatre 
més. 
 
Recorda també que s’han fet unes baranes i que ja no hi ha aquelles 
tanques de la policia local lligades. Aquestes baranes són d’acer inoxidable. 
També diu que es faran 3 plataformes per a quioscs i que incorporaran 
rampes, que les actuals rellisquen perquè estan massa inclinades. 
 
Intervé el Sr. Ontañón dient que estem al maig i encara no tenim el 
contracte amb l’empresa que fa el servei de seguretat de les platges, i no 
n’hi ha prou en posar les banderes, sinó que s’ha de seguir tot un protocol. 
Es per això que no estan posades. 
 
Torna a intervenir la Sra. Santamaria dient que ho diu perquè ja hi ha 
banyistes. 
 
Prec presentat per la Sra. Rosa M. Santamaria, en representació del grup 
municipal d’ICV-EUIA: 
 

“Els passats dies 24, 25 i 26 d’aquest mes, hem tingut a les portes 
d’entrada dels edificis dels carrers Enric Granados, Hipòlito Lázaro i 
Vicenç Bou, una nota de l’empresa Aqualia en la que se’ns notificava 
que degut a treballs d’escomesa, a partir de les 08’00 hores del matí 
fins a les 19’00 hores d ela tarda, es produirien talls intermitents del 
subministrament d’aigua. Aquesta nota la van portar el mateix dia. 
 
Per tot això, preguem que en un altre cas com aquest s’informi als 
veïns afectats amb antel.lació, que es concreti més el tall de 
subministrament i es deixi algun telèfon de l’empresa. Així mateix, es 
passi aquesta queixa a l’empresa Aqualia.” 

 
Continua dient que el mateix dia 24 se’ls va informar; per tant, sense temps 
a reaccionar. Això va produir molt neguit, sobretot als negocis. Després sols 
va estar tancat 3 hores i no 3 dies. 
 
Va trucar a l’Ajuntament i també a un 902 d’Aqualia. Un tècnic li va dir que 

27 



es va trigar menys perquè la xarxa estava molt millor del que s’esperava. 
Prega també que es tingui un telèfon de l’empresa per poder trucar quan 
passa alguna cosa com aquesta. 
 
Contesta el Sr. Valls que es posarà en contacte immediatament amb 
l’empresa perquè es corregeixi qualsevol disfunció que es produeixi. De 
totes maneres, s’ha utilitzat el sistema tradicional i no hem de confondre la 
xarxa en alta amb la xarxa en baixa. Respecte a la primera, s’està elaborant 
el pla director i és en aquesta en la que es farà el major nombre 
d’inversions, que és el que correspon a captació, transport i emmagatzemen 
(dipòsit). Evidentment, la xarxa en baixa de la zona de vianants és nova. 
 
Quant al tema de l’atenció al públic, a part de trucar a la policia local, si hi 
ha alguna disfunció amb l’empresa es resoldrà el problema com més aviat 
possible. 
 
Torna a intervenir la Sra. Santamaria dient que va trucar a la policia local i 
considera que ha d’haver un telèfon de contacte amb l’empresa. 
 
Prec presentat per la Sra. Rosa M. Santamaria, en representació del grup 
municipal d’ICV-EUIA: 
 

“M’ha arribat la notícia de l’existència d’un clot perillós al parc de Can 
Xardó. Fa dos dies hi va caure un gos i no en podia sortir. No vull ni 
imaginar-me que passaria si un dia hi caigués una criatura. 
 
Per tot això, preguem que urgentment es busqui una solució per 
evitar la perillositat d’aquell lloc concret.” 

 
Continua dient que no sap el lloc però que sembla que hi ha aigua i el gos 
que va caure és el de l’Amèlia Gallart. 
 
Contesta el Sr. Josep Teixidor que mitjançant el Consell Comarcal s’està 
recuperant tota aquella zona. Últimament s’havia fet el desbrossament. Hi 
havia una bassa i s’ha posat una barana protectora. Aquesta bassa ja 
existia i, en tot cas, veurà si és necessari que es reforci la barana posada. 
Independentment d’això, recorda que els gossos s’han de portar lligats. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que hi ha massa gossos que no van 
lligats i que produeixen problemes, com un que ronda per la Plaça de les 
Regions i algun altre del que ja li han parlat. Tots hem de posar una mica 
de civisme. 
 
Torna a intervenir la Sra. Santamaria dient que no és una bassa sinó un 
clot. 
 
Prec presentat per la Sra. Rosa M. Santamaria, en representació del grup 
municipal d’ICV-EUIA: 
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“Preguem es requereixi al propietari de l’edifici del carrer Sant Mateu 
n. 2, que solucioni el problema d’uns vidres trencats d’unes finestres 
dels baixos de l’edifici, que surten en punxa cap al carrer, amb greu 
perill per als vianants.” 

 
Continua dient que li han arribat queixes de diferents persones i també de 
veïns i, fins i tot, algú de l’equip de govern. 
 
Contesta el Sr. Josep Teixidor que es tracta de l’hotel Solterra i que es 
requerirà al propietari perquè ho faci com més aviat possible. 
 
A petició del Sr. Josep Blanch, el Sr. Alcalde li dóna la paraula. 
 
Intervé el Sr. Blanch agraint al Sr. Alcalde haver-li donat la paraula per un 
prec, tot i que no haver-ho sol·licitat prèviament per escrit tal com es 
preceptiu. 
 
Continua dient que el nom de la Avinguda que avui coneixem com a Pau 
Casals, va substituir al que al llarg de quasi 40 anys havia tingut la mateixa, 
que era “2 de febrer” (data de la ocupació de Lloret per part dels feixistes), 
i que a la vegada aquest va substituir el que l’Ajuntament de Lloret li havia 
donat anteriorment, “14 d’abril”, nom popular per a mes d’una generació 
fins i tot recordat encara avui. 
 
Aquest, però, no va ser el primer nom popular de l’esmentada avinguda, el 
poble de Lloret de forma espontània, (els mes vells encara ho recorden) 
l’anomenaven com “el camí d’en Paellades”. 
 
No era gratuït que fos així. “En Paellades”, va ser un treballador de la 
brigada municipal, que vivia a la pujada del carrer del Carme a ma 
esquerra, a la tercera o quarta casa, passada la font de Sant Josep, que per 
encàrrec de l’Ajuntament, a pic i pala i potser alguns estris mes, va obrir un 
camí que anava de la Riera de Llevant (avui Hotel Rosamar), fins a un 
revolt de la carretera de Tossa (avui Barri dels Pescadors). 
 
A finals d’abril de 1939, aquell treballador junt amb altres lloretencs, va ser 
detingut al capvespre i portat inicialment a les dependències municipals. 
Aquella mateixa nit, va ésser traslladat a Girona, i pocs dies desprès junt 
amb altres ciutadans van afrontar un consell de guerra sumaríssim, en el 
que de 40 sol·licituds de penes de mort, el jutge instructor va sentenciar 39 
penes capitals, entre ells la d’en Paellades. El nostre personatge, rep l’oferta 
de que si es casa amb la persona que convivia i amb la que tenia un fill, li 
seria commutada la pena. Dos dies desprès es va casar a la mateixa presó 
de Girona. 15 dies desprès, ja pel mes de juny, va ser traslladat a Quart i 
afusellat a la paret del cementiri. 
 
Va ser l’únic lloretenc que previ a un consell de guerra sumaríssim fou 
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afusellat. Quan els també presos, el lloretenc Dr. Bernat i el gironí Carles 
Rahola (aquest últim afusellat mes tard) van demanar explicacions  del 
perquè no s’avia complert la promesa feta a en Paellades: La resposta dels 
responsables penitenciaris i del capellà de la presó va ser: Perquè no moris 
en pecat. 
 
El motiu d’aquesta aportació no es altra de que en quedi constància 
d’aquells fets a la sessió plenària, amb la finalitat de que en el futur, si algú 
vol fer una immersió en la historia corresponent a aquells anys, tingui 
alguns elements de referència. 
 
Reitera el seu agraïment al Sr. Alcalde.  
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
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