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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 07/06 
Dia: 16 de juny de 2007 
Sessió: extraordinària i constitutiva 
Horari: de 20 a 20’58 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Assistents: 
 
Joan Carles Amaya Quinto 
Darwin Austrich Martell 
M. Antònia  Batlle Andreu 
Laura Bertran Fontserè 
Roma Codina Maseras 
Eduard Coloma Boada 
Xavier Crespo Llobet 
Gregori Elorza Luquero 
Lidia  Garcia Fernandez 
Antoni Garcia Garcia 
Víctor Llasera Alsina 
Francesc Oliva Pujol 
Ester Olivé Güell 
Santiago Ontañon Castillo 
Lluïsa Parrilla Alcalde 
Carles Passarell Fontan 
Ignasi Riera Garriga 
Joaquim Teixidor Planells 
M. Àngels de la Torre Barrigon 
Josep Valls Mendez 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari  general 
 
Es declara oberta la sessió i s’inicia el Ple de Constitució de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar. 
 
Pel Sr. Secretari General s’explica breument la primera part d’aquesta 
sessió. 
 
Que per Reial Decret 444/2007, de 2 d’abril, es van convocar eleccions 
locals, les quals es van celebrar el proppassat dia 27 de maig. 
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Aquesta sessió es desenvolupa d’acord amb el que preveu l’art. 195 de la 
Llei orgànica 5/85, de règim electoral general (a partir d’ara LOREG), i es 
constitueix en primer lloc la Mesa d’Edat, formada: 
 
- Com a president, el regidor electe menys jove 
- Com a vocal, el regidor electe més jove 
- Com a secretari, el de la Corporació. 
 
Seguidament, aquesta Mesa comprovarà les credencials acreditatives de la 
personalitat dels electes, en base a les certificacions emeses per la Junta 
Electoral de Zona. 
 
Així mateix, per Secretaria s’acredita que tots els electes han complert amb 
les determinacions de l’art. 75.7 de la Llei 7/85, d’haver efectuat les seves 
declaracions patrimonials i d’interessos, que formen part ja dels respectius 
registres. 
 
Posteriorment, es procedirà, en compliment del que determina l’art. 108 
paràgraf 8 de la LOREG, a la presa de possessió del càrrec de Regidor, 
mitjançant el jurament o promesa, d’acord amb la fórmula establerta per 
Reial Decret 707/1979. 
 
Acte seguit, es procedeix a la constitució de la Mesa d’Edat, formada pels 
Srs. SANTIAGO ONTAÑON CASTILLO com a President, CARLES PASSARELL 
FONTAN com a Vocal, i RAFEL JOSEP GARCIA JIMENEZ com a Secretari. 
 
Per part del Sr. Carles Passarell Fontán, es nomena per ordre alfabètic els 
regidors electes, segons les certificacions de la Junta Electoral de Zona, 
amb lliurament de la credencial, pel següent ordre: 
 

AMAYA QUINTO JOAN CARLES  
AUSTRICH MARTELL DARWIN  
BATLLE ANDREU M. ANTÒNIA  
BERTRAN FONTSERE LAURA  
CODINA MASERAS ROMA  
COLOMA BOADA EDUARD  
CRESPO LLOBET XAVIER  
ELORZA LUQUERO GREGORI  
GARCIA FERNANDEZ LIDIA  
GARCIA GARCIA ANTONI  
LLASERA ALSINA VICTOR  
OLIVA PUJOL FRANCESC  
OLIVÉ GÜELL ESTER  
PARRILLA ALCALDE LLUISA  
RIERA GARRIGA IGNASI  
TEIXIDOR PLANELLS JOAQUIM  
TIBAU RAGOLTA IVAN  
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DE LA TORRE BARRIGON M. ANGELS  
VALLS MENDEZ JOSEP  

 
ONTAÑON CASTILLO SANTIAGO  
PASSARELL FONTAN CARLES  

 
Per part del Sr. Passarell s’informa que, per motius personals, el Sr. Ivan 
Tibau no està present en aquest acte, per la qual cosa no obté l’acta de 
regidor avui, cosa que farà en un proper Ple. 
 
Seguidament, es procedeix a la presa de possessió i es nomenen novament 
(aquest cop per part del Sr. Santiago Ontañón Castillo) els regidors per la 
seu jurament o promesa amb el mateix ordre que abans. 
 
Els regidors van fer el jurament o promesa d’acord amb la fórmula següent: 
 

Juro o prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment 
les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat, així com les que comporta l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.  

 
Els regidors Srs. Darwin Austrich Martell i Eduard Coloma Boada, van llegir 
aquesta mateixa fórmula, per imperatiu legal. 
 
En aquest moment, el president de la Mesa declara constituïda la nova 
corporació de Lloret de Mar. 
 
Novament el Secretari pren la paraula explicant la segona part de la sessió, 
tot dient que el contingut de l’art. 196 de la LOREG, estableix que 
seguidament es procedirà a l’elecció d’alcalde i que poden ser candidats els 
regidors que encapçalen cada llista.  
 
Si en la votació algun candidat obté majoria absoluta, en el cas de Lloret de 
Mar 11 o més en ser 21 regidors, aquest serà proclamat alcalde. Si això no 
passés llavors seria proclamat alcalde el regidor cap de la llista més votada 
en el passades eleccions. 
 
El proclamat alcalde haurà de procedir a jurar o prometre el càrrec, segons 
estableix l’art. 18 del text refós de la Llei de règim local. I ja com alcalde, 
donarà la paraula als diferents caps de llista, de menor a major, segons els 
resultats del dia 27 de maig. 
 
Seguidament, es procedirà a nomenar pel Secretari als regidors, que faran 
la votació de forma secreta. Es farà el recompte per part dels integrants de 
la Mesa d’Edat, i un cop finalitzat aquest es proclamarà l’alcalde electe de 
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l’Ajuntament de Lloret de Mar, qui haurà de procedir a fer el jurament o 
promesa del seu càrrec. 
 
Per tant, es procedeix a nomenar els regidors un per un, per part del Sr. 
Secretari, i es realitza la votació mitjançant paperetes secretes, que són 
introduïdes en la urna corresponent. 
 
Efectuada la votació, es realitza l’escrutini que dóna el següent resultat: 
 

Vots emesos 20 
Vots vàlids 20 
Vots nuls 0 
Vots en blanc 0 
Vots a favor del Candidat 
XAVIER CRESPO i LLOBET 

 
10 

Vots a favor del Candidat 
GREGORI ELORZA i LUQUERO 

 
5 

Vots a favor del Candidat 
SANTIAGO ONTAÑON i CASTILLO 

 
2 

Vots a favor del Candidat 
ANTONI GARCIA i GARCIA 

 
1 

Vots a favor del Candidat 
JOAQUIM TEIXIDOR i PLANELLS 

 
1 

Vots a favor del Candidat 
EDUARD COLOMA i BOADA 

 
1 

 
El President de la Mesa d’Edat manifesta que no havent-se aconseguit per 
cap candidat la majoria absoluta, de conformitat a l’art. 196 de la LOREG, 
es proclama alcalde electe de l’Ajuntament de Lloret de Mar el Sr. Xavier 
Crespo i Llobet, com a cap de la llista més votada el dia 27 de maig, que 
correspon a la candidatura de CIU. 
 
Acte seguit, de conformitat al que disposa l’art. 18 del Reial Decret 
Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de 
règim local, i 40 del ROF, el Sr. Xavier Crespo i Llobet fa el següent 
jurament: 
 

Juro, per la meva consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Lloret de Mar, amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat, així com les que comporta l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya.  

 
El Sr. Alcalde, tot seguit, dóna la paraula als diferents caps de grup. 
 
Pren la paraula el Sr. Eduard Coloma, en representació del grup municipal 
d’ERC-AM, i llegeix el següent: 
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“En un dia com avui i en un acte institucional com aquest, no podem 
començar d’una altra manera que no sigui agraint a la gent que amb 
el seu vot ha fet possible la nostra presència en aquest Consistori. 
Vagi, doncs, el nostre més profund agraïment als 593 lloretencs i 
lloretenques que han fet possible que el Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya prengui avui  possessió del seu càrrec. 
 
També vull agrair l’esforç i la complicitat amb el projecte d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, que ara fa quatre anys varem començar, 
dels companys de la secció local de Lloret, en especial en Xavier, en 
Jordi, en Jaume, la Mercè, en Fèlix, la Nuri, i a tots els amics i 
amigues que ens han ajudat en aquesta campanya. 
 
Tampoc vull passar per alt les 9403 persones que van participar en 
l’elecció d’aquest Consistori, independentment de l’opció política a la 
que van donar suport, ni volem deixar de mostrar el nostre desencís 
per l’eleva’t índex d’abstenció. Aquesta ultima superior en els darrers 
comicis municipals. Entre tots els partits politics  hem de començar a 
treballar per tornar la il·lusió a la ciutadania i  fomentar la participació 
ciutadana en la política local. 
  
També donem la nostra més sincera felicitació als companys i 
companyes que han aconseguit l’acte de regidor/a d’aquest 
Ajuntament. 
 
A vostè, Sr. Crespo, de nou Alcalde de Lloret, el felicitem 
esportivament, democràticament i respectuosament, i pel bé de 
Lloret li desitgem molts encerts en aquesta etapa que avui comença. 
 
Esquerra republicana de Catalunya no ha volgut acceptar les 
possibles delegacions  ofertes per l’actual alcalde, al qual agraeixo 
personalment la deferència, per les següents raons: 
 
Vostè te la majoria absoluta i com ja he dit més d’un cop abans de 
les eleccions, si ERC  no era decisiu no entraríem a formar part de 
cap govern. Nosaltres varem presentar un programa electoral basat 
en les persones, com dèiem, per la gent volem més Lloret. 
  
Un Lloret més cohesionat, on la Llengua Catalana i la identitat del 
nostre poble i el nostre país, sigui l’eina de cohesió social.  El 
benestar de les persones sigui universalitzat i on ens preocupem més 
del dia a dia de les persones i, apart de les infraestructures 
necessàries, fem politiques de proximitat amb els diferents barris i 
urbanitzacions. Des de l’oposició seré coherent amb el nostre 
programa i per això  amb les mans lliures i amb total independència 
defensarem un estil propi de fer política local. 
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Tenen quatre anys amb l’estabilitat de la majoria absoluta, ERC 
continuarà fen el que hem fet aquests darrers quatre anys una 
oposició constructiva i pensant, per sobre de estilismes politics, en la 
ciutadania en aquells aspectes programàtics coincidents ens trobaran 
al seu costat. Però esperem que no només s’acostin a ERC per els 
temes que estem d’acord, si no que també en aquells possibles 
decisions que afecten al model de poble ens tinguin en consideració. 
 
De nou felicitats i que en aquesta legislatura el debat i el respecte 
siguin les consignes.” 

 
A continuació, intervé el Sr. Joaquim Teixidor, en representació del grup 
municipal de GRILL, i diu: 
 

“Permeteu-me felicitar als companys i companyes que han assolit 
d’acta de regidor. I vull recordar els companys de l’anterior 
legislatura que avui no hi són. 
 
Felicitar també la candidatura guanyadora i al seu cap, el nostre 
alcalde. 
 
I especialment al grup de persones, membres de la candidatura i  
col.laboradors, que ha fet possible que per primer cop un grup 
independent amb només dos mesos de vida estigui present a 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Gràcies als 611 votants, per la seva confiança i generositat. 
Treballarem per no decebre’ls, no en tinguin cap dubte. 
 
Avui és dia de felicitacions i de números, en definitiva, d’anàlisis 
electoral. 
 
A les eleccions més properes als ciutadans, les municipals, és trist i 
preocupant, però hem de dir-ho, a Lloret ha guanyat l’abstenció per 
damunt de la participació. Es una trista realitat. 
 
L’equip amb majoria absoluta de regidors i clar guanyador d’aquestes 
eleccions, no arriba al 50% dels vots emesos. N’ha tingut 4.191 
mentre que la resta de partits aquí representats en sumem 4.673. 
 
Però, mireu, el Grup Independent Lloret, el Grill, també ens sentim 
“guanyadors” d’aquests comicis i reclamem el nostre protagonisme 
polític, com a opció de present i de futur. Amb un programa electoral 
compromès amb Lloret i per Lloret, i amb una clara voluntat de 
treball per consolidar un projecte que ha nascut humil però ambiciós. 
 
Hem fet el salt a la política local amb l’energia suficient per participar-
hi activament, amb responsabilitats de govern o sense. 
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Felicitats i sort a tots. 
 
Xavier, alcalde endavant, ànims i forma, sigues valent i també fes el 
salt.” 
 

A continuació, intervé el Sr. Antoni Garcia, en representació del grup 
municipal d’ICV-EUIA, i diu: 
 

“Quan vaig decidir presentar-me a les eleccions municipals com a 
alcaldable per ICV-EUIA, ho vaig fer amb la determinació de treballar 
per Lloret i per les ciutadanes i ciutadans de Lloret. Amb la mateixa 
il.lusió i dedicació que ho vaig fer, fa anys, col.laborant amb la 
formació del teixit associatiu i cultural de la vila. 
 
Vull agrair la confiança que han dipositat en la meva persona a totes 
les lloretenques i a tots els lloretencs que han decidit que els 
representi a l’Ajuntament. Això m’encoratja i em farà treballar sense 
complexos, perquè el que no faré és defraudar les persones que han 
confiat en mi. 
 
I, si hem de romandre a l’oposició, aquesta serà una oposició 
responsable i constructiva, però ferma. 
 
Nosaltres creiem en la justícia social, en la igualtat d’oportunitats per 
a totes les persones, sigui quina sigui la seva procedència. Creiem 
que les ciutats i els pobles han de ser sostenibles, sostenibles i 
segurs, compromesos amb les energies renovables i amb l’acció 
contra el canvi climàtic. 
 
I totes les decisions polítiques del govern (elegit avui i al qual 
felicitem) si van en aquesta direcció tindran el nostre suport. En cas 
contrari mostrarem la nostra reprovació, tot i oferint solucions 
alternatives. 
 
I per començar, ja oferim tot el nostre suport a l’equip de govern si 
de manera immediata se soluciona la problemàtica de les famílies que 
s’han quedat sense plaça a les llars d’infants municipals. 
 
Moltes gràcies.” 

 
Pren la paraula el Sr. Santiago Ontañón, en representació del grup 
municipal de PP i diu: 
 

“Sr. Crespo: Rebi la nostra més cordial enhorabona per haver estat 
triat novament alcalde de la nostra població, alhora que li desitgem la 
millor sort i el major èxit en la seva comesa per a bé de tots els 
lloretencs. 
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El felicitem igualment pel resultat de les eleccions en haver 
aconseguit majoria absoluta i esperem que faci honor a la confiança 
que el poble de Lloret ha posat en vostè, encara que aquesta 
confiança hagi quedat una mica aombrada pel fet que no hagi votat ni 
la meitat de la població, fet que hauria de preocupar i fer-nos pensar 
a tots, guanyadors i perdedors, que amb tota seguretat tenim gran 
part de la culpa que la majoria dels nostres conciutadans eludeixin la 
seva responsabilitat i el seu dret a triar els seus propis governants.  
 
Desitgem, no obstant això, de tot cor que en aquesta nova etapa que 
s’inicia avui, i que la inicia vostè amb majoria suficient per a 
governar, aquesta no sigui obstacle perquè imperi el major diàleg i la 
més oberta comunicació entre l'equip de govern i la resta de grups 
representats en el consistori, i que aquest acostament promès cap a 
la resta de grups sigui una realitat i no quedi simplement en promesa 
política, a fi que tots puguin col·laborar per assolir la major 
prosperitat i el major benestar de tots els lloretencs.  
 
És cert que avui s'inicia una nova etapa, però també ho és que avui 
se’n  tanca una altra marcada per un pacte de govern, un pacte entre 
els grups de CIU i PP que ha donat solidesa i estabilitat a l'equip de 
govern. Un pacte que, malgrat les diferències internes sorgides dintre 
del grup del PP, no ha estat obstacle perquè els seus regidors hagin 
fet honor al seu compromís i hagin respectat el pacte i amb això 
l'estabilitat de l'equip de govern fins al final de la legislatura, 
permetent amb això que el grup de CIU hagi pogut fer en el seu 
programa electoral un balanç satisfactori de les “petites i grans 
obres” que s'han fet durant la legislatura, en moltes de les quals 
ningú pot discutir el bon treball dels regidors del PP i que amb tota 
seguretat sense el seu suport polític no haurien estat possible.  
 
I davant aquesta nova etapa que avui s'inicia, som conscients del 
difícil que suposa regir les destinacions d'una població, sobretot d'una 
població turística com Lloret, l'economia de la qual està basada 
substancialment en una sola activitat, el turisme, activitat com tot el 
món sap, és fràgil i sensible com cap altra a qualsevol esdeveniment 
social, polític o econòmic.  
 
És cert que Lloret millora en molts aspectes, i que s'han fet moltes 
coses, però també ho és que té encara molts problemes per resoldre, 
creix d'una manera preocupant i que la pròpia activitat turística -de la 
qual depèn l'economia de població- cada dia és més difícil de 
rendibilitzar. Lloret, davant l'embranzida de noves zones turístiques, 
principalment cada vegada més agressives en el litoral mediterrani, 
amb les quals no podem competir en preus, necessita consolidar la 
seva posició i millorar contínuament la seva pròpia oferta turística, 
cada vegada més canviant i exigent.  
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No pretenc, Sr. Crespo, amargar-li aquest dia tan important per a 
vostè, però no puc passar per alt el que no acostuma a ser habitual a 
Lloret: que a mitjan juny encara es tanqui temporalment més d'un 
hotel i molts altres donin vacances als seus empleats per falta 
d'ocupació.  
 
No es deixi enganyar per determinades xifres oficials i baixi més al 
carrer. 
 
I com que demanar i donar consells és molt fàcil, li vaig a demanar 
novament que creï com més aviat millor el que ja li he demanat 
diverses vegades, i li digui com vulgui: un observatori, una taula 
d'experts o el consell assessor de l’alcaldia, que es va comprometre a 
crear a l'inici del pacte entre CIU i PP, que jo havia de presidir i que 
vostè no va formar. Li  farà falta en el futur persones professionals de 
confiança, no polítics, que el posin al corrent del que passa el món 
turístic i quines seran les opcions vàlides per al futur.  
 
I aquest és un repte que haurà d’assumir Sr. Crespo. I no serà fàcil.  
 
I per ajudar-li en aquest important repte, sigui quina sigui la nostra 
posició política, que sempre serà constructiva, conti sempre amb 
nosaltres si utilitza el sistema del diàleg i oberta comunicació, perquè 
en cas contrari, lamentaríem haver d'utilitzar el que no desitjaríem: la 
crítica i la censura.  
 
Gràcies, Sr. Alcalde.” 

 
Tot seguit, intervé el Sr. Gregori Elorza, en representació del grup municipal 
de PSC-PM, i diu: 
 

“En primer lloc, el grup municipal de PSC ens agradaria felicitar al 
grup de CIU i al Sr. Crespo, per al resultat de les eleccions municipals 
i pel seu nomenament com alcalde del nostre poble.  
 
I també felicitar a tots els regidors que han aconseguit l’acta en 
aquesta legislatura, naturalment. 
 
Agrair, principalment, a tots aquells que han donat suport al PSC-PM, 
agrair-los tota la feina que han estat fent i el seu suport incondicional 
a la nostra candidatura. 
 
Però no podem deixar de donar el nostre desencís per l’abstenció que 
ha hagut en aquestes últimes eleccions el poble de Lloret de Mar. 
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Creiem que més d’un 50% d’abstenció és un problema i gran part de 
culpa, per no dir tota, ha estat dels polítics que han intervingut en els 
últims anys, i també els d’aquesta última legislatura. 
 
Cal fer un estudi molt acurat, per part de tots els grups municipals i 
els seus polítics, per aconseguir que la política municipal arribi 
realment a tota la població de Lloret de Mar, i que es faci com a 
pròpia. 
 
Nosaltres treballarem per dur a terme el nostre programa. Qualsevol 
iniciativa que hi hagi en aquest sentit tindrà el nostre suport 
incondicional. 
 
Treballarem per Lloret de Mar, per augmentar i millorar la qualitat de 
vida de tota la nostra població. I en aquest sentit treballarem amb  
qualsevol persona, associació o institució per millorar Lloret de Mar i 
per treballar per a tots els ciutadans. 
 
Per això, aprofitarem al màxim el despatx que tindrem en aquest 
Ajuntament per donar atenció al ciutadà i, des d’ara, des d’avui 
mateix, ens posem al servei de qualsevol ciutadà que vulgui adreçar-
se a nosaltres per aconseguir millorar Lloret de Mar. 
 
En aquest sentit, m’agradaria deixar constància que nosaltres podem 
ser –i és un oferiment que fem directament al Sr. Crespo i a l’equip 
de CIU- el vehicle per poder aconseguir grans coses a la nostra 
població, ja que som l’equip de governa tant a l’Estat com a la 
Generalitat. Creiem que això és aprofitable i li brindem aquesta opció. 
 
Moltes gràcies.” 

 
Per finalitzar, el Sr. Alcalde pren la paraula tot dient: 
 

“Bona tarda lloretencs i lloretenques, avui 16 de juny del 2007 es 
constitueix el nou Ajuntament per aquesta legislatura que ens 
portarà, si les circumstancies ho permeten, fins al 2011. 
 
En primer lloc voldria felicitar a tots els vilatans que van exercir el 
seu dret al vot el passat 27 de maig, agrair de manera especial i 
particular als que de manera majoritària han donat confiança a la 
federació de Convergència i Unió. 
 
Vull agrair els anys de dedicació al municipi a la Sra. Gallart, Sr. 
Josep Teixidor, Sr. Abaurrea, Sra. Echegoyen, Sr. Blanch, Sr. Bernat, 
Sra. Yerro, Sr. Alvarez i Sra. Santamaria. 
 
Tanmateix, dono la benvinguda a tots els regidors electes en especial 
els nous, que per primer cop s’incorporen al consistori. Confio 
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plenament que exerciran el seu càrrec de regidors amb 
responsabilitat, esperit de servei, donant mes que esperant rebre. Els 
ben asseguro que no es fàcil però que val la pena, els efectes positius 
superaran sempre les dificultats si es fa en el sentit de servei públic. 
 
La lectura dels  resultats d’aquestes eleccions tradueix una confiança i 
voluntat de continuïtat del grup majoritari de la darrera legislatura, 
ampliant  el numero de regidors fins a 11, la gestió del municipi en la 
darrera legislatura a estat aprovada en bona nota. No voldria passar 
per alt que varem governar amb el grup popular des de el primer fins 
l’últim dia i que independentment de les sigles de cada partit hem 
funcionat com un equip sòlid i gràcies axó es varen aconseguir la 
majoria dels objectius marcats al primer dia per Lloret.  
 
Voldria aprofitar per donar les gràcies als tres regidors: Sr. Joaquim 
Teixidor, Sr. Ontañon i Sr. Abaurrea. 
 
Els resultats d’aquestes darreres les eleccions ens porta al grup de 
CIU a tenir el dret a governar sols. Però també som conscients que 
els 21 regidors representem la voluntat del nostre poble i de la nostra 
gent. 
 
Per això creiem que és necessari i positiu buscar complicitats en 
altres grups municipals que sabem que poden ser molt bones per a 
Lloret. Seria la continuació i la consolidació d’un projecte que s’està 
realitzant. 
 
L’existència d’un govern i d’una oposició no ha de suposar una 
rivalitat, sinó sumar esforços i treballar plegats en aquells punts en 
els que tinguem coincidència, o en aquells temes en els que els 
regidors en tinguin un gran coneixement. 
 
Per això sense la presa que en altres circumstancies o municipis 
poden tenir aquí hem iniciat contactes amb PP, GRILL i ERC amb la fi 
d’arribar a acords que en principi no comporten un pacte estable de 
govern, ni dedicacions exclusives que poden portar a confusions i que 
en aquest moment no són necessàries per ninguna de les parts,  
intentarem arribar a acords per treballar plegats. Amb els grups de 
ICV i PSC-PM hem tingut una primera reunió amb els caps de llista i 
esperem tenir-ne de noves per parlar dels grans i petits temes de 
Lloret, buscant el seu parer a fi també, si com producte de la posada 
en comú de totes les postures i opinions podem millorar Lloret, sens 
dubte anirà en benefici de tots. 
 
Demano a regidors i a grups municipals respecte als companys, a la 
persona i a l’àmbit privat de tots. No tot s’hi val. En aquest sentit ens 
trobarem, discutirem i defensarem postures en alguns casos diferents 
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i en altres similars. Però el debat, en la vena política, amb respecte 
mutu és bo i enriqueix. 
 
Ara fa aproximadament quatre anys parlàvem de que seria la propera 
legislatura, ara podem afirmar que els compromisos mes importants 
s’han realitzat, com la revisió del POUM, el POEC o la nova escola, la 
nova Llar d’infants, la nova terminal amb el seu aparcament soterrat, 
la millora en la neteja, en la jardineria, els 24 nous carrers 
urbanitzats de nou entre d’altres l’Av. Amèrica o l’accés des de 
Blanes, o l’eliminació de les barreres arquitectòniques amb nous 
criteris d’accessibilitat, o el 0’7 % per el tercer món, o els nous 
centres cívics o els nous parcs infantils, en fi, moltes qüestions que 
tothom ja sap. 
 
Aquesta legislatura toca, en primer lloc, actualitzar en el sentit que 
tots volem la Vila Turística, finalitzar la biblioteca, casal d’avis, el 
teatre, el Cap de Fenals i el del Rieral. La millora del comerç des de 
una visió general del comerç de Lloret i la seva percepció externa, els 
aparcaments, la zona esportiva especialment la piscina, alguns nous 
equipaments esportius per les entitats esportives de Lloret, 
l’aparcament del passeig Verdaguer, les noves regidories de la Dona i 
de mobilitat i aparcaments, nous equipaments formatius a Fenals i  
Santa Clotilde.  
 
Tenim la ferma voluntat de millorar la seguretat i atenció al ciutadà,  
volem fer la nova comissaria. També ens hem compromès a fer una 
nova residencia  pública per la gent gran. 
 
Hem d’aconseguir uns bon serveis i una cohesió social en tots els 
barris i urbanitzacions de Lloret. En aquest cas concret és un repte, 
però entre Generalitat, Ajuntament i veïns ho aconseguirem. 
 
Però també a de ser la legislatura de la bona gestió del nou POUM 
tant per la part pública com privada, si aprofitem aquestes 
oportunitats avançarem molt en qualitat de vida, en llocs de treball, 
en noves oportunitats de negoci en un nou Lloret tot preservant i 
mantenint el que som i el que tenim. 
 
En aquesta legislatura que comença Lloret tindrà també un equip de 
govern fort format pels regidors i regidores de CIU mes els que hagin 
acceptat i assumit les competències que en els propers dies s’acordin 
per les parts. Així mateix buscarem el consens amb els projectes 
importants, sabrem mesurar la majoria absoluta amb dedicació de tot 
l’equip, amb nous membres que aporten aire fresc, bones idees i  
contagien il·lusió renovada.  
 
Volem ser un govern per tots i de tots, que escoltarà i respondrà, que 
mirarà el moment actual però també el futur. 
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També hi hauran canvis en algunes regidories, tot buscant mes 
eficiència i nous reptes, en aquest sentit incorporaré Turisme a les 
competències directes del Alcalde perquè evidentment és el que té la 
visió global del municipi i aquesta competència es la que afecta en 
tots els sentits i en mes pes a tota la població. Incorporarem en el 
equip de treball, apart dels representants de Lloret Turisme, d’altres 
regidors amb responsabilitat en el Turisme esportiu, Turisme cultural, 
Turisme de la natura i el paisatge, en resum el que s’anomena 
Turisme vocacional sostenible i identitari, diferenciador, 
complementari, reforçador, actualitzat i de futur per la nostra 
població. 
 
Assumirem el compromís de interacció, representació i coordinació 
amb la joventut de Lloret a la vegada que es continuarà en els 
projectes de formació, turisme i  esport. 
 
Lloret i la seva gent és diversa, cultural i humanament molt rica. 
Entre tots hem de buscar i trobar la cohesió social, els punts d’unió i 
no d’enfrontament, acceptar i acollir de bona manera. 
 
Ara bé, també demano als nouvinguts, tant si són de Catalunya, 
d’Espanya o de la resta del mon, respecte, respecte per Lloret, per les 
seves costums, per la manera de ser, per les tradicions. En definitiva, 
respecte per la nostra cultura i les nostres arrels, com un ésser viu 
que al llarg de la seva vida va incorporant els senyals o marques que 
li arriben, tant si són bons com si són dolents. 
 
Fem que aquesta història viva que escrivim cada dia sobre Lloret, 
sigui el producte del respecte, amb aportacions noves positives i amb 
respecte per al passat, en tots els sentits. 
 
Avui es un dia molt important per tots, però permeteu-me aquestes 
ultimes paraules per d’una manera personal us transmeti la alegria, 
la força i la il·lusió que hem fa tornar a ser Alcalde aquests propers 
quatre anys. Personalment i per a tot l’equip representava molt 
passar l’examen desprès de la dedicació de la darrera legislatura. 
 
Teniu a Xavier Crespo per als propers quatre anys per continuar un 
projecte personal de servei públic, en el qual tinc la sort i complicitat 
d’uns companys i companyes regidors que faran que els lloretencs i 
lloretenques constatin el compromís assumit en el dia d’avui. 
 
Per sempre portaré, defensaré i admiraré Lloret i les seva gent com 
ho faig amb els que mes estimo, gràcies a tots.” 

 
Finalitzades les intervencions, pel Sr. Alcalde es fa lliurament als nous 
regidors de la insígnia de la Corporació. 
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I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


