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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 03/08 
Dia: 25 de febrer de 2008 
Sessió: ordinària 
Horari: de 20 a 22’50 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Roma Codina Maseras 
Laura Bertran Fontserè 
Josep Valls Méndez 
M. Àngels de la Torre Barrigon 
Ignasi Riera Garriga 
Francesc Oliva Pujol 
Víctor Manuel Llasera Alsina 
M. Antònia Batlle Andreu 
Ester Olivé Güell 
Ivan Tibau Ragolta 
Gregori Elorza Luquero 
Joan Carles Amaya Quinto 
Darwin Austrich Martell 
Lidia Garcia Fernandez 
Santiago Ontañon Castillo 
Carles Passarell Fontan 
Antoni Garcia Garcia 
Joaquim Teixidor Planells 
Eduard Coloma Boada 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari  general 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Lluïsa Parrilla Alcalde 
 
1.- APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS (28/01/08 i 
11/02/08). 
 
Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes de les sessions 
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celebrades els dies 28 de gener i 11 de febrer les quals, trobades  
conformes,  són aprovades 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: 
 

• 29 i 30 de gener: Assistència, juntament amb altres regidors i el 
gerent de Lloret Turisme, a Fitur. Reunions de treball amb diferents 
empresaris lloretencs. 

 
• 2 de febrer: Participació juntament amb altres regidors al Carnaval 

de Lloret. 
 

• 4 de febrer: Assistència al Canal Català de la Selva pel programa Fil 
Directe amb l’Alcalde. 

 
• 4 de febrer: Reunió amb el Director General de Transports, Sr. 

Manel Villalante per tractar temes de transport urbà a Lloret.  
 

• 6 de febrer: Participació a Nova Ràdio Lloret en el programa Bon dia 
i Bona Hora. 

 
• 8 de febrer: Assistència juntament amb altres regidors, a la 

inauguració de les noves instal·lacions d’urgències a l’Hospital 
Comarcal de la Selva. 

 
• 10 de febrer: Assistència, delegada a altres regidors, a la Tirada a 

l’Art. 
 

• 10 de febrer: Assistència a l’assemblea general ordinària de 
l’Obreria de Santa Cristina. 

 
• 11 de febrer: Assistència al Ple Extraordinari per la designació dels 

membres de les meses electorals del proper 9 de març. 
 

• 13 de febrer:  Participació a Nova Ràdio Lloret en el programa Parli 
amb l’Alcalde. 

 
• 14 de febrer: Participació a Nova Ràdio Lloret en el programa Bon 

dia i Bona Hora, en motiu de la vaga convocada pels mestres. 
 

• 14 de febrer:  Assistència, juntament amb Ivan Tibau, regidor 
d’Esports, a la presentació per part de la Generalitat de Catalunya de 
les joves promeses, entre les quals es presentava en Miquel Molina, 
corredor lloretenc a les World Run Series. 
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• 16 de febrer: Assistència delegada al Sr. Romà Codina, a la desena 
edició de la Botiga al Carrer, juntament amb altres regidors 
municipals. 

 
• 17 de febrer: Assistència delegada al Sr. Romà Codina, a la Festa 

dels Perdons, juntament amb altres regidors municipals. 
 

• 18 de febrer: Reunió al municipi de Seba per conèixer els materials i 
tecnologia del teatre d’aquest municipi. 

 
• 19 de febrer: Assistència al Consell de govern del Consorci Costa 

Brava. 
 

• 22 de febrer: Assistència al Consell de Govern i Consell Rector de la 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva, a l’Hospital Comarcal de 
la Selva. 

 
• 22 de febrer: Assistència, juntament amb altres regidors, al sopar 

ofert als col·laboradors de Nova Ràdio Lloret al restaurant El Trull. 
 

• 22 de febrer: Reunió amb el director dels Serveis Territorials 
d’Educació, Sr. Otero, la regidora d’Educació, Ester Olivé i el regidor 
d’Urbanisme, Josep Valls, juntament amb tècnics d’educació. per 
tractar la planificació en matèria d’educació el proper curs. 

 
3.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PROGRAMA D’ORIENTACIÓ 
PER ALS EQUIPAMENTS COMERCIALS (POEC) DE LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Llasera dient que 
avui es passa a aprovació el text refós del POEC, incorporant les 
modificacions fetes per la Comissió d’Equipaments Comercials de la 
Generalitat de Catalunya, i que corresponia a temes com la justificació de la 
conveniència del POEC; la distribució numèrica de la població per zones 
(estava en percentatges); detall del transport públic existent; horari del 
mercat municipal, detallant matí i tarda; canvi en el nom de carreteres; 
correccions d’errors de transcripció; i aportació d’informació addicional 
sobre inventari dels instruments municipals d’ordenació i orientació 
comercial existents, calendari de les actuacions en funció de la prioritat, 
impacte de les noves implantacions, informes sobre la integració dels valors 
ambientals i consultes a la ciutadania. 
 
Posteriorment, també es refereix,  breument, als informes emesos per la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, que incideix en 
què el mercat municipal ha de ser el motor comercial del centre de la ciutat, 
així com que consideren necessària la priorització de l’Oficina de Comerç 
com ens gestor de la implantació del POEC. 
 



4 

Sobre l’informe del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 
destaca que les determinacions del POEC són compatibles amb el POUM 
vigent pel que fa a la localització concreta dels usos comercials, 
compatibilitat que haurà de confirmar-se en el moment de la sol.licitud de la 
llicència comercial en cada cas. 
 
El Consell Comarcal de la Selva també emet informe favorable. 
 
Finalitza donant lectura a la proposta que avui es porta a aprovació. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que ells, com ja han fet en les altres ocasions 
que han parlat d’aquest tema, votaran a favor, i més quan el seu grup ha 
col.laborat en que aquest instrument s’elaborés en estret contacte amb la 
Generalitat i, en concret, en la reunió que es va tenir amb el Conseller 
Huguet. 
 
Aquesta és una eina necessària que ens permet regular tota la temàtica del 
comerç. Vol fer esment que en aquest document es diu que no són 
necessaris més pàrquings i, per tant, deixa sense cobertura el pàrquing que 
l’equip de govern vol fer al Passeig. S’entén en aquest estudi que no és 
necessari. 
 
Aprofita que parlem de comerç per demanar que els horaris comercials es 
facin complir i que es donin les ordres pertinents a la Policia Local perquè 
així es faci, i es refereix sobretot als 4 diumenges de novembre i desembre 
en els que no està permès obrir i que no tothom compleix. 
 
Si es considera que s’ha d’obrir, s’hauria de reunir als grups municipals i 
veure de si és necessari canviar els horaris, però mentrestant s’ha de fer 
complir el vigent. 
 
Finalitza dient que s’ha fet una bona feina en aquest Pla per part de tots –
inclosa la regidoria- i espera que s’apliqui i que sigui en benefici de tots. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor mostrant la seva satisfacció perquè avui 
finalitza el procés administratiu per poder tenir aquest Pla aprovat. La 
regulació del comerç és molt important i ha de resultar un benefici tant per 
al sector com per a la població en general. Per això, el seu vot serà 
favorable. 
 
Intervé el Sr. Garcia dient que el sector comerç resulta ser a Lloret un dels 
motors econòmics de la vila, que permanentment ha estat vinculat i obcecat 
amb el turisme, seguint sempre un mateix traçat que al llarg dels anys no 
s’ha anat renovant, sinó repetint. 
 
L’estratègia comercial que Lloret de Mar ha seguit fins ara té poc a veure 
amb la d’altres poblacions properes, les quals s’han anat marcant altres 
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objectius i s’han dirigit a altres públics, atraient inevitablement un gran 
nombre de compradors de la nostra vila. 
 
L’equip redactor del POEC ens descobreix el que ja sospitàvem, fent un 
estudi molt acurat de l’estat del comerç a Lloret, i en algunes de les seves 
conclusions ens revela que el comerç d’oferta turística representa un 40% i 
la resta un 60%. 
 

• En l’oferta de comerç turístic, 6 de cada 10 comerços s’han valorat 
negativament, i dels 4 restants 3 són millorables. 

• En l’oferta no turística, un 45% dels comerços s’han valorat 
positivament, i del 55% restant un 23% s’ha valorat de forma 
negativa, considerant-los no adequats. I pel que fa a la il.luminació, 
mobiliari, arquitectura i exposició de productes, només 1 de 4 
establiments es valora de forma positiva. 

 
Nosaltres lamentem que en aquest estudi tan acurat no figurin les 
condicions de treball de les treballadores i treballadors del comerç, amb 
horaris interminables i sous baixos, com a part també negativa de l’estat en 
que es troba el comerç, així com també l’especialització. 
 
Fent esment, també, que aquest POEC comptabilitza 2575 places 
d’aparcament al nucli antic, considerant innecessària la creació de més 
places. 
 
Considerem aquest estudi una bona eina per dissenyar l’estratègia i 
aconseguir el comerç que volem, en aquests 4 anys de vigència del POEC. 
 
Finalitza dient que vol fer una pregunta: com pensen assegurar que aquest 
estudi arribi als sectors implicats?. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Ontañon dient que evidentment tot és millorable 
però aquest Pla és una bona eina. Hem de dir que el sector del comerç ha 
estat valent, doncs reconeix errors i carències. Tan de bo altres sectors 
també fessin aquesta autocrítica. 
 
Considera que serà de difícil realització, però els desitja bona sort i, 
evidentment, el seu vot serà favorable. 
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Elorza dient que ells també votaran a 
favor i consideren que és una eina molt positiva. La seva aplicació farà que 
es millori la qualitat de vida de la nostra població. 
 
Destaca que és un Pla ben redactat i demana que es compleixi amb fidelitat. 
 
S’uneix a la petició del Sr. Coloma de estudiar el tema dels horaris 
comercials entre tots els grups i els implicats. D’aquesta manera s’arribaria 
a un consens i no s’haurien de canviar cada poc temps. 
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Contesta el Sr. Llasera agraint les paraules dels diferents grups i dient que 
aquest Pla és el resultat d’un treball entre tots. Ha estat un procés llarg 
però creu que l’estudi és molt important. 
 
Tothom coincidim en la importància de la creació de l’Oficina del Comerç, 
doncs tots els implicats pensem que serà una eina fonamental per ajudar a 
fer els canvis necessaris en el nostre comerç. 
 
Evidentment, no està tot fet sinó que s’ha de continuar treballant per 
portar-ho a terme. 
 
El tema del pàrquing és una mica més delicat per la interpretació que ha fet 
el Sr. Coloma, ja que comercialment es parla de pàrquings de proximitat i 
en cap moment es fa referència a la necessitat de pàrquings, tenint en 
compte tot Lloret. 
 
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que no li ha contestat al tema de fer 
complir l’actual calendari d’obertura dels comerços, i demana que li 
contestin, i no per tranquil.litat seva sinó per part dels comerciants, que són 
qui li han fet a ell la pregunta. Insisteix que s’ha de fer complir aquest 
calendari i demana que es controli per part de la Policia Local. Aquest tema 
bé de lluny, però creu que tenim l’obligació de fer-ho complir, com una 
forma que l’Ajuntament es faci respectar i exerceixi la seva autoritat. 
 
Pel que fa al tema de l’aparcament, els recorda que l’estudi està fet per 
gent del comerç i entesa en temes comercials, per tant, segur que saben si 
són necessàries o no places d’aparcament. 
 
Novament intervé el Sr. Garcia dient que la seva pregunta és perquè pensa 
que s’ha de fer pedagogia. Ell s’ha llegit el POEC i li ha agradat molt, i pensa 
que a través, potser de l’Associació de Comerciants, s’hauria d’aconseguir 
que els comerciants ho coneguessin. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que no hem d’oblidar que son 
una població eminentment turística i pensa que el sector hoteler hauria de 
fer també un estudi similar al que s’ha fet pel comerç. 
 
Creu que en el tema d’aparcament no donem la millor imatge i el sector 
hoteler necessita aparcaments propers, i creu que, per tant, falten places de 
pàrquing, tant pel sector hoteler com pel comerç. Recorda que l’estudi diu 
que les places de pàrquing han de ser de proximitat i gratuïtes. 
 
També intervé de nou el Sr. Elorza dient que pensa que avui no toca parlar 
del pàrquing, tema sobre el que nosaltres tenim un posicionament clar i que 
mantenim. 
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Considera que serà important la participació de tots per posar en 
funcionament aquest Pla i torna a demanar un consens sobre el calendari 
d’obertura del comerç. 
 
Novament contesta el Sr. Llasera dient que, evidentment, el tema del 
calendari comercial es farà complir. Recorda que va ser aquest equip de 
govern a l’anterior legislatura el que va aprovar el tancament del comerç a 
les 22 hores, i s’ha fet complir. 
 
Pel que fa al tema del calendari, els mesos de novembre i desembre alguns 
comerciants han demanat que es pogués obrir, però queda clar que aquest 
és un tema que s’ha de parlar entre tots i també amb l’Associació. Haurien 
de fixar una postura i a partir d’aquí reunir-nos per arribar a algun acord. 
Mentrestant, el nostre compromís és fer complir l’actual. 
 
Te raó el Sr. Elorza quan diu que avui no toca parlar de l’aparcament del 
Passeig. 
 
Finalitza dient que a ell l’alegraria molt que els comerciants es llegeixin els 
tres toms que composen en Pla, tal com ha fet el Sr. Garcia. Evidentment, 
es facilitarà l’estudi a tot aquell que ho vulgui, ja que el comerç ha canviat 
molt i ens hem d’adaptar als canvis. 
 
Intervé, finalment, el Sr. Alcalde agraint primerament les gestions fetes pel 
Sr. Coloma davant el Conseller, i destacant també que necessitem de la 
implicació de tots per fer complir aquest Pla. 
 
Respecte al tema dels horaris, es demana que si es volen fer canvis es facin 
propostes que després es puguin fer complir. 
 
Considera que aquest Pla és el resultat d’un treball molt positiu que serà 
una mesura molt bona per al nostre comerç, i que deixa clar que quan hi ha 
consens les coses surten molt millor. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vist que el Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 25/01/2007, va 
aprovar inicialment el Programa d’Orientació per als equipaments 
comercials (POEC) de Lloret de Mar, redactat, per encàrrec municipal, 
per l’empresa PRO-COM, Recerca i Serveis Pro-Commerce. 
 
Vist que sotmès a informació pública l’edicte de l’aprovació inicial del  
POEC pel termini d’un mes, mitjançant edictes al Diari El Punt de data 
15/02/07, al DOGC n. 4826 de data 21/02/07, i al BOP de Girona n. 
50 de data 12/03/07, no es va presentar cap al.legació. 
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Vist que el Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 30/04/2007, va 
aprovar provisionalment el POEC de Lloret de Mar i el va trametre al 
Departament de la Generalitat competent en matèria de comerç per a 
la seva aprovació definitiva.   
 
Vist que en data 21/01/2008 (RGE 1208) la Direcció General de 
Comerç de la Generalitat de Catalunya ens fa tramesa d’un escrit pel 
qual ens comunica que el POEC de Lloret de Mar ha estat estudiat per 
la Comissió d’Equipaments Comercials en reunió de data 20/12/2007, 
i que cal elaborar un text refós que incorpori les modificacions 
introduïdes al llarg d’aquest procediment, que caldrà aprovar 
mitjançant acord Plenari. 
 
Atès allò establert als articles 20 a 25 del Decret 378/2006, de 10 
d’octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, 
d’equipaments comercials, en relació a l’àmbit, contingut, 
procediment d’aprovació, vigència, publicitat i executivitat dels POEC. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós del Programa d’Orientació per als 
equipaments comercials (POEC) de Lloret de Mar, redactat, per 
encàrrec municipal, per l’empresa PRO-COM, Recerca i Serveis Pro-
Commerce, que preveu incorporades totes les modificacions 
introduïdes al llarg d’aquest procediment. 
 
SEGON.- Trametre el Text Refós del POEC al Departament 
d’Innovació, Empresa i Universitats, de la Direcció General de Comerç 
de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.   

 
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT QUE REGULA L’ACCÉS, LA 
CONSULTA I LA REPRODUCCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ CUSTODIADA 
AL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera dient que el que es 
porta a aprovació és el Reglament que regula l’accés, la consulta i la 
reproducció de la documentació custodiada al Servei d’Arxiu Municipal. 
 
Seguidament, dóna lectura a part de l’exposició de motius del citat 
reglament, i que en definitiva bé a dir que aquest reglament vol donar 
resposta a la creixent demanda d’informació que plantegen els ciutadans. 
 
El reglament estableix criteris de transparència i eficàcia administrativa, 
però alhora protegint la intimitat de les persones i garantint la conservació 
dels documents que formen part del patrimoni històric del municipi. 
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També en aquest reglament es podrà tenir bona cura de la documentació 
continguda en l’arxiu, i es resol el problema de la possible reproducció 
d’aquesta, tenint en compte la diferent tipologia. Així mateix, s’estableix 
diferents models de sol.licitud tant de consulta, com de préstec, com de 
reproducció. 
 
Intervé el Sr. Coloma felicitant, primerament, tant a l’arxiver com als seus 
adjunts per la feina feta i que continuen fent.  
 
L’arxiu actual és modern i ha de ser consultable, i fa una aportació molt 
important al coneixement de la història de Lloret. Aquesta bona feina fa que 
les persones deixin fons a aquest arxiu. Agraeix la tasca feta i també 
aquelles persones que han dipositat els seus fons documentals a aquest 
arxiu. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que estan d’acord amb aquest reglament 
regulador del servei d’arxiu municipal i el tractament que es dóna al nostre 
fons documental i, per tant, votaran a favor. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Elorza felicitant al personal de l’arxiu per la 
feina realitzada, i considera important que es fixi una normativa, així com 
els horaris. En principi, es diu que la Junta de Govern Local podria modificar 
l’horari proposat, i creu que es podria estudiar el tema que el dissabte pel 
matí estigués obert, doncs hi ha persones que sols poden fer-ho aquest dia, 
sobretot la gent de fora i els estudiants o investigadors. Creu, per tant, que 
encara que fos un dissabte al mes s’hauria de veure la possibilitat d’obrir el  
dissabte al matí. 
 
Contesta el Sr. Riera felicitant també al personal de l’arxiu, donat que la 
seva professionalitat ha fet guanyar credibilitat i és la raó perquè persones 
que tenen documentació important es decideixin a dipositar-les a l’arxiu, 
perquè saben que estaran ben protegits i utilitzats. 
 
Pel que fa al tema dels horaris, hem de dir que cada vegada la utilització de 
l’arxiu és més virtual, i és per això que part de la documentació s’està 
digitalitzant (per exemple, les revistes històriques de Lloret). S’ha creat la 
pàgina web de l’arxiu, i per tant cada vegada més la relació amb l’arxiu no 
és presencial. 
 
El tema d’un dissabte és un tema a plantejar, si bé si ens hem de fixar en 
l’OIAC, els dissabtes no és utilitzat per gaire gent. En tot cas, si es 
considera oportú es podrà fer mitjançant acord de la Junta de Govern Local. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vista l’esborrany del Reglament que regula l’accés, la consulta i la 
reproducció de la documentació custodiada al Servei d’Arxiu 
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Municipal, redactat des del citat Servei i supervisat pels Serveis 
Jurídics Municipals. 
 
Vistos els articles 49 de la Llei 7/85; 52, 66, 178, 236 i 237 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, (Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril); i articles 60 i següents del ROAS 
(Decret 179/1995, de 13 de juny), i concordants, en relació al 
procediment d’aprovació de reglaments i ordenances municipals. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el REGLAMENT QUE REGULA L’ACCÉS, 
LA CONSULTA I LA REPRODUCCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
CUSTODIADA AL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL. 
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 
dies naturals amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí 
Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat i tauler d’anuncis 
de la Corporació, així com a la web municipal. 
 
TERCER.- En el supòsit que no es presentin al·legacions o 
reclamacions, el Reglament esdevindrà aprovada definitivament, 
d’acord amb allò que disposa l’article 49.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
5.- APROVACIO INICIAL DE L’EXPEDIENT D’ESTABLIMENT DEL 
SERVEI DEL “MUSEU DEL MAR” DE LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula la Sra. Bertran dient 
que primerament ha de dir que hi ha un petit error en els números de 
l’estudi econòmico financer. Quan es parla de costos directes, personal, si 
bé les quantitats són correctes el percentatge no ho és, i enlloc de 0’50 ha 
de dir 0’25%. 
 
La creació del servei del Museu del Mar de Lloret de Mar, es dóna després 
d’haver arribat al final d’un llarg procés d’intentar assolir la creació d’un 
museu a Lloret de Mar que reuneixi les característiques d’excel·lència per 
poder ésser registrat al Registre de Museus de Catalunya, que és el catàleg 
oficial de tots el museus del país. 
 
L’any 1983 hi va haver un acord del Ple municipal d’aquesta corporació  en 
el què es subscrivia un conveni de col·laboració amb la Generalitat de 
Catalunya per a la gestió del museu municipal, i l’aprovació d’un reglament 
de funcionament del museu municipal, però en aquell moment es feia 
referència al museu municipal situat a l’edifici de Can Comadran, i que mai 
no es va poder obrir al públic per incompliment de la normativa exigida. 
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L’any 1987 es va obrir al públic el Centre Cultural Verdaguer, situat a les 
cases Garriga (actual ubicació del Museu del Mar de Lloret de Mar), però 
administrativament mai no es va crear el servei de museu i, per tant, mai 
va estar registrat com a museu oficial. 
 
El sistema de museus de Catalunya actualment s’articula per Registre de 
Museus de Catalunya, on només s’hi poden inscriure els museus que 
compleixin les condicions establertes per la Llei de museus, i per les normes 
que la desenvolupen, i pels Decrets pertinents sobre personal tècnic i 
directiu de museus. 
 
En el mes de novembre de 2007, la Direcció General de Patrimoni Cultural 
de la Generalitat de Catalunya va presentar oficialment el Nou Pla de 
Museus de Catalunya, on s’inclou una especificitat molt important: la 
museologia local. 
 
Els objectius generals del Pla de Museus de Catalunya són: 
 

• Articular museísticament el país. 
• Definir el nombre de museus nacionals. 
• Assolir un nivell de qualitat i excel·lència internacionals del conjunt 

dels museus. 
• Estudiar el conjunt del patrimoni moble i immoble dels diferents 

equipaments des d’una perspectiva museològica. 
• Coordinar i fer confluir les polítiques dels museus nacionals amb les 

dels museus locals. 
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En definitiva, el Pla de Museus de Catalunya és una proposta de 
reorganització museística del país, on els eixos del pla són: 
 

• El treball en xarxa (la nostra Directora de Patrimoni està treballant en 
la creació de la Xarxa Museus de la Costa Brava) 

• Una nova política de subvencions (ara podrem optar a obtenir més 
subvencions) 

• L’aplicació de noves tecnologies, guies virtuals PDA’S 
 
Dins del nou Pla de Museus de Catalunya, el Registre de Museus de la 
Generalitat de Catalunya continuarà essent la clau de volta del sistema de 
museus català. 
 
Aquesta corporació ha realitzat un gran esforç, tant a nivell tècnic com 
pressupostari, per a la rehabilitació de l’edifici de les cases Garriga i la 
renovació del projecte museogràfic amb la creació del Museu del Mar de 
Lloret de Mar. 
 
El Museu del Mar de Lloret de Mar, acompleix amb tots el requisits 
necessaris per ésser considerat museu oficial, i poder-se beneficiar dels 
avantatges que això suposa. 
 
La creació administrativa del servei del Museu del Mar, és el darrer tràmit 
que manca per tal de poder estar inscrits en el Registre de Museus de 
Catalunya, i així formar part de la xarxa de museus locals del nostre país. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que votaran a favor. Ells també aposten per la 
cultura i els museus, i aquest és un dels objectius principals del MOLL.  
 
L’entrada en la Xarxa de Museus de Catalunya ens donarà més difusió i 
també la possibilitat d’obtenir subvencions. Ja sap que a les reformes de 
l’edifici ha estat prioritària la seguretat, però ha de dir que li ha sobtat el 
sobrecost, sobretot, en el tema arquitectònic, i més tenint en compte que es 
tractava d’un encàrrec fet a la Universitat. 
 
Ja sap que és una obra complicada, però ens hem gastat molts diners. 
 
Estem orgullosos del museu, ja que explica la història recent de Lloret i, a 
més, ho fa d’una forma moderna i diferent. Per això, felicita als que han 
treballat en aquest i ara del que es tracta és que tots el gaudim. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que aquest museu és una aposta 
important i segurament la “perla” del MOLL. 
 
La documentació que avui es presenta està molt treballada i cobrim una 
necessitat de sempre de Lloret, que és el donar a conèixer la nostra 
història. 
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El Sr. Coloma ha citat el tema del sobrecost, que ha estat real, i ell fa incís 
també en el tema de les importants despeses de manteniment, ja que en el 
pressupost es fixen 184.000 €. Si això ho afegim al que costarà el teatre i 
l’edifici sociocultural, creu que és evident que hem de tenir cura de les 
despeses corrents d’aquests nous edificis. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que estan d’acord amb els punts 
d’aquest expedient i amb la necessitat de superar els tràmits per poder 
formar part del registre de museus de la Generalitat, i així poder accedir a 
la sol.licitud de subvencions. 
 
Estan satisfets d’aquest museu, tant del seu origen com del que esperen 
que sigui en el futur. 
 
Solament vol comentar que potser els costos previstos com a neteja 
semblen excessius. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Elorza dient que avui donem un pas més 
per fer realitat el Museu del Mar. Aquest és un projecte començat ja fa 
varies legislatures. 
 
Troba que el reglament és molt correcte, així com la resta de la 
documentació, i es té en compte que un museu és una cosa viva, que s’ha 
d’anar transformant. 
 
Per tot l’esmentat, votaran a favor. 
 
Contesta la Sra. Bertran donant les gràcies a tots els grups per al seu 
suport i dient, a continuació, que del cost total que s’apropa a 1.200.000 €, 
379.000 són subvenció de la Diputació, 236.000 provenen de fons 
europeus, i la resta l’ha posat l’Ajuntament. La Generalitat no ha posat res. 
El mateix camí portem a Can Xardó. 
 
No perden l’esperança que encara puguin rebre ajudes de la Generalitat 
sobre aquest tema. 
 
Pel que fa al sobrecost dels arquitectes de la UPC, està d’acord en què els 
ha sobtat. Sembla que aquests arquitectes que treballes des de la 
Universitat no porten el mateix ritme, ni quant a costos ni quant al temps 
que els que estan en el mon privat. 
 
Respecte al que ha dit el Sr. Garcia, el cost de la neteja és solament una 
estimació, que està fet més bé a l’alta, per si en el futur hagués alguna 
subvenció. 
 
De nou, intervé el Sr. Coloma dient que respecte al tema de les 
subvencions, ell no representa la Generalitat sinó a ERC de Lloret, i ells 
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ajuden en el que poden, però han de ser conscients en les seves limitacions. 
Potser l’alcalde, al ser Diputat, té més possibilitats que nosaltres. 
 
De totes maneres, el que ha dit abans és que, si entrem a la Xarxa, potser 
tenim més possibilitats de subvenció, i no tenen perquè justificar a ningú, 
que ells sempre han fet –i seguiran fent- tot el que poden per Lloret, però 
tenen més il.lusió que no força. 
 
Respecte al tema de l’arquitecte, els ha sobtat molt el sobrecost. 
 
Finalitza dient que és un equipament bo per a Lloret, que és modern i que 
té personalitat pròpia, i ara ens toca conservar-lo. 
 
Contesta el Sr. Alcalde dient que ell no està a la Generalitat, i que 
únicament és un Diputat més. 
 
Que la Conselleria de Cultura la porta el PSC i que l’anterior delegat, Sr. 
Quintanas, no ens va ajudar gens. 
 
Per la seva part, ell ja ha demanat i ha parlat amb el Sr. Tresserres i ho ha 
fet directament. Es l’únic poble de més de 20.000 habitants que no tenim 
teatre, i ja ens han dit que en el 2008 no hi ha pressupost, esperen que per 
a l’any 2009 si. Això ho fan per al teatre que ja s’està construint i esperen 
tenir una resposta positiva en breu sobre aquesta subvenció. 
 
Intervé novament el Sr. Elorza, dient que aquest museu és un projecte dels 
temps del tripartit aquí a Lloret, i que el sobrecost s’ha produït 
posteriorment. Malgrat això, hem de tenir en compte el prestigi que té la 
Universitat. 
 
Avui estem en la Xarxa i, per tant, tenim més possibilitats d’obtenir 
subvencions. Respecte la Sr. Quintanas, creu que no és el moment de 
parlar-hi, i ja ho farem en un altre moment. 
 
Com ja ha dit, aquest projecte bé d’altres legislatures i ara es posa en 
marxa i nosaltres ho celebrem. 
 
Finalitza les intervencions la Sra. Bertran dient que ells no han retret rés a 
ERC. La Conselleria de Cultura estava en mans de PSC, la situació és difícil 
però continuen tenint com objectiu obtenir subvencions per aquests 
equipaments. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vist l’expedient d’establiment del Museu del Mar, el qual està 
conformat per una Memòria justificativa  signada per la Regidora 
delegada de Patrimoni Cultural, un Projecte d’establiment del servei 
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signat per la Directora de Patrimoni Cultural d’aquest Ajuntament, un 
estudi econòmico financer signat per el Interventor municipal, i el 
Reglament intern del Museu del Mar de Lloret de Mar. 
 
Atès que el servei públic esmentat és de competència municipal 
d’acord amb el que disposen els articles 25.2 e) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 66 del text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Atès que la documentació que conforma aquest expedient compleix 
amb les determinacions que assenyala l’article 159 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals . 
 
Atès allò establert a l’article 160 de l’esmentat Decret 179/1995, en 
relació al procediment a seguir en l’establiment d’un servei públic. 
 
Atès allò establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació al procediment 
d’aprovació d eles ordenances o reglaments municipals. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient d’establiment del servei 
públic municipal del “Museu del Mar” de Lloret de Mar, el qual inclou 
la Memòria justificativa, el Projecte d’establiment, l’estudi econòmic-
financer i el Reglament intern. 
 
SEGON. Sotmetre  a informació pública l’esmentat expedient pel 
termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà de la darrera 
publicació en el DOGC i en el BOP de Girona, així com disposar-ne 
l’exposició en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la Web 
municipal. 

 
6.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, SOBRE EL 
RIU TER. 

 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera que dóna 
lectura parcial a la part expositiva de la moció. Seguidament, dóna lectura 
íntegre de la part dispositiva. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que ells votaran a favor perquè així es va fer 
també a la Diputació de Girona. 
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Aquesta preocupació pel Ter també podria estendre’s a la Tordera. Hem 
d’anar a una utilització sostenible dels recursos i és molt important 
conscienciar als ciutadans que l’aigua és un bé escàs. 
 
Per la seva part, l’Ajuntament hauria de potenciar polítiques municipals com 
el de regar per goteig els parcs i jardins. 
 
Quan parla de conscienciació ciutadana, entén que s’ha d’estendre també al 
turisme, que s’han d’aplicar mesures correctores i que s’han de fer 
campanyes de sensibilització tant de la ciutadania com dels turistes. 
 
Quan es fan accions com és el cas de la dessaladora, es noten els fruïts. 
Així, aquesta ha permès recuperar ja els aqüífers. 
 
Entén que aquest tema s’ha de tractar tant per la televisió com per la ràdio 
local, i no minimitzar-ho. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que l’aigua és un bé escàs i protegit, 
però també preciós i necessari. S’ha de fer la pressió necessària sobre 
institucions i ciutadans, perquè tots estem sensibilitzats i actuïn dintre les 
seves possibilitats. Evidentment, el seu vot serà favorable. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Garcia dient que vol que vagi per endavant que 
ICV-EUIA estan en contra dels transvasaments i sí a favor de polítiques 
d’eficiència i estalvi d’aigua, que evitin el seu malbaratament. 
 
Quant a aquesta moció que presenta CIU, el Conseller de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya ja l’ha qualificat de demagògica i fora de lloc. 
Perquè, després de 23 anys de manca de previsió, governant CIU a la 
Generalitat, en què no es va fer absolutament res en quant a 
infraestructures i polítiques d’eficiència i estalvi de l’aigua en un país, 
Catalunya, en condicions normals té un dèficit anual de 40 hm3 d’aigua.  
 
I aquesta manca de previsió ha derivat en el problema que tenim 
actualment, motivat per aquesta sequera continuada, símptoma clar del 
canvi climàtic, i que ens planteja un problema com és l’abastament d’aigua 
de boca a través del riu Ter a un 75% de les persones que viuen a 
Barcelona. Vostès estan proposant que es reconsiderin aquests cabals i que 
es tanqui l’aixeta de l’aigua que necessiten aquestes persones. I aquí és 
quan no estem d’acord. 
 
La Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat està complint la llei 
específica del riu Ter de l’any 1959, que atorga a l’àrea de Barcelona 8 
m3/segon, i ja ha donat un termini de 3 a 4 mesos, supeditada a si la 
climatologia no canvia, per començar les restriccions. I val a dir que ara sí 
que hi ha endegades polítiques hídriques que asseguraran l’autosuficiència 
de l’aigua, sense haver de recórrer als transvasaments.  
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I com bé diu aquesta moció, per primer cop des de fa dècades tenim 
l’oportunitat de reduir el cabal que el riu Ter deriva cap a altres conques 
catalanes amb les noves dessaladores de la Tordera, Cunit i el Prat de 
Llobregat (aquesta última començarà a funcionar l’any vinent). Per tant, 
l’any 2010 i 2012 aquests cabals cap a Barcelona es reduiran 
considerablement, i al 2015 pràcticament seran testimonials.  
 
Jo suposo que quan facin campanya electoral a Barcelona no parlaran del 
contingut d’aquesta moció. Nosaltres segurament que sí, i és per això que 
des d’ICV-EUIA considerem aquesta moció com a demagògica, oportunista i 
electoralista. 
 
Per cert, saben qui va començar l’estudi sobre aquest tema?. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que és difícil parlar 
solament del Ter, i que hauríem de parlar també de la Tordera. 
 
Que la moció li sembla oportuna i solidària, que els regants de les nostres 
contrades no poden fer-ho, i això els representa pèrdues, i a més no s’està 
complint la llei de 1959. 
 
Ja s’està parlant de restriccions a la Tordera, i això no és demagògia. Per 
tot això, ells votaran a favor. 
 
A continuació, intervé el Sr. Elorza dient que ells votaran a favor com ja es 
va fer a la Diputació de Girona, i creu que és lògic que es demani a la 
Generalitat que faci polítiques d’estalvi d’aigua, si bé sabem que ja ho està 
fent. Avui parlem del Ter, però també ho haurem de fer de la Tordera. 
 
Estan d’acord en què s’ha de treballar políticament en la conscienciació 
ciutadana i en portar a terme polítiques municipals d’estalvi. L’aigua és un 
bé molt apreciat i cada vegada més car. En aquesta època de recessió 
encara és més necessari l’estalvi. 
 
De totes maneres, vol dir que ens hauríem de centrar més en temes polítics 
que ens afecten com a municipi, i no tant en temes supramunicipals. 
 
Contesta el Sr. Alcalde que el Sr. Garcia ha parlat de 3 dessaladores, doncs 
bé, la primera d’elles es va fer a Blanes i la va fer el govern de CIU. 
 
També contesta el Sr. Riera que comparteix la idea de fer campanyes de 
sensibilització de l’aigua, doncs hem de tenir en compte que, a part dels 
40.000 habitants, estan els turistes que ens visiten i per tant hem de 
començar ja amb elles. 
 
De totes maneres, la situació de Lloret és relativament bona, doncs el 50% 
de l’aigua que consumim bé de la dessaladora. 
 



18 

Amb aquesta moció el que fem és solidaritat i creu que si que ens estem 
centrant en Lloret, doncs ens estem centrant en la província de Girona. 
 
Creuen desafortunades les declaracions del Conseller Sr. Baltasar, de que la 
moció és demagògica i oportunista. Ells pensen que és oportuna i que ha de 
servir perquè la Conselleria reflexioni. I tan de bo, en aquest cas, sigui així. 
 
Ja s’estan preparant propostes per fer una campanya de sensibilització 
ciutadana. 
 
Torna a intervenir el Sr. Garcia dient que la de Blanes és la única 
dessaladora que es va fer amb govern de CIU i encara l’estem pagant. En 
aquesta mateixa època la neu artificial que es feia en canons al Pirineus es 
feia amb aigua de boca. Però és més, les plantes embotelladores no 
pagaven res en aquella època per utilitzar aquestes aigües. 
 
Ara s’estan fent 3 noves dessaladores, i vostès continuen parlant del 
transvasament del Roina. Doncs bé, aquestes noves dessaladores aportaran 
160 hm3 d’aigua, que és el mateix que aportaria quest transvasament, amb 
la diferència que unes estan fetes o en construcció, i l’altre encara no s’ha 
començat. Hi ha una evident contradicció en la postura de CIU 
 
A nosaltres ens ha sorprès molt que CIU de Lloret pretengui abanderar 
l’ecologisme, després d’aprovar en el POUM un camp de golf de 18 forats 
que s’haurà de regar cada dia. Val a dir que no serà amb aigua del Ter, serà 
de la Tordera, que vostès deuran pensar que és una font inesgotable. I 
aquesta excusa que el reg es farà amb aigua regenerada, tots sabem que 
l’aprofitament d¡’aquesta aigua és mínim, així com també sabem que s’està 
pensant en reutilitzar-la pel consum humà. És a dir, no estan fent polítiques 
municipals d’estalvi. 
 
Es parla de solidaritat però es vol tallar l’aigua a una part important de 
població. 
 
El que s’han de fer és polítiques d’estalvi, com seria la prohibició d’omplir 
piscines a Lloret per ser coherents i generar una dinàmica d’estalvi de 
l’aigua. 
 
Novament, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que no és hora de retreure 
coses uns als altres, doncs tots tenen arguments. La culpa és de tots, ve de 
molts anys enrere i la sequera tampoc és d’avui. 
 
El que es pretén és “collar” a l’ACA perquè facin autèntiques polítiques 
d’estalvi, ja que al final els que paguem som nosaltres. Per això, creiem que 
la moció és respectuosa i que no és simplement política.  
 
Confia que en breu el govern prengui consciència del tema i faci tot el que 
calgui. 
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A continuació, intervé novament el Sr. Elorza dient que creu que està bé 
que es presenti, però que no hem de parlar de la política de la Generalitat o 
de Madrid. A aquest pas ens remuntarem als pantans de Franco. 
 
Aquesta moció ja la va aprovar la Diputació de Girona, i nosaltres avui ens 
afegim. 
 
Com ja ha dit abans, es porta a aquest Ple massa coses que potser no són 
de política municipal i acabem parlant de coses molt diferents a l’objecte de 
les mocions i d’altres temps. Per parlar d’aquests temes hi ha altres fòrums. 
 
Per al.lusions, torna a intervenir el Sr. Ontañón dient que ell no ha parlat de 
Franco, però els regans del Ter deien (llegeix directament): “Que des de 
1975, any de la mort de Franco, no s’havia fet una obra important en el 
terreny hidrològic”. 
 
Finalment, intervé el Sr. Alcalde dient que ara es diu que la dessaladora no 
està ben feta i que s’ha de canviar de lloc. Estem en un any anòmal des del 
punt de vista pluviomètric. Però que és evident que la primera dessaladora 
la va fer CIU quan era ministre el Sr. Matas del PP, que va venir a 
inaugurar-la. Aquesta va ser una obra molt important, que ens ha beneficiat 
a tots, i que de no estar feta ara patiríem molt. 
 
El seu partit, Sr. Garcia, també està a favor del tema del Ter, i vostès tenen 
potser una visió massa metropolitana de Catalunya. Malgrat això, estan en 
contra dels transvasaments. Aquesta crisi és difícil de gestionar. 
 
Quant a l’inici de l’estudi, segur que el que ho va fer és proper al seu partit. 
Nosaltres no volem posar entrebancs al Conseller, tot al contrari, ajudar-lo. 
 
La depuradora de Lloret és molt important, i per això s’està ampliant; i es 
va fer amb fons europeus ja fa molts anys. 
 
El camp de golf, des de sempre, s’ha regat amb aigua regenerada, no 
potable, i mai s’ha fet amb aigua de boca, mai. 
 
A vostès els toca fer les polítiques reals, i per això l’ACA ha apujat molt el 
seu rebut i en canvi el que fan és intentar cobrar-nos un peatge de 20.000 
€ anyals per canalitzar la riera. Això no es fa a cap lloc, i confia en que s’ho 
repensin. 
 
Ja li sembla correcte que es cobri a les empreses embotelladores d’aigua si 
és que ha de ser així. Benvinguts siguin. 
 
Pensa que aquest és un tema amb transcendència municipal, i a ells tampoc 
els agrada tractar en aquest Ple temes supramunicipals. Confia que plogui, 
perquè sinó haurem de tornar a parlar de l’aigua, malauradament.  
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Sense més deliberació, i per 19 vots favorables dels regidors presents de 
CIU, PSC-PM, PP, GRILL i ERC, i 1 abstenció del regidor d’ICV-EUIA, el Ple 
de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

El riu Ter, fruit de la regulació del seu cabal a través dels 
embassaments i de la derivació constant d’aigua cap a altres conques 
internes catalanes, es troba molt sovint en unes condicions 
ecològiques extremadament precàries al seu pas per les comarques 
de Girona. Aquest fet, a més de causar un fort impacte ambiental, 
econòmic i paisatgístic, provoca el deteriorament dels aqüífers del 
Baix Ter i moltes alteracions a l’ecosistema fluvial del riu, que 
s’evidencien en aspectes com la pèrdua de biodiversitat, l’afavoriment 
d’espècies al·lòctones, la desaparició dels boscos de ribera, la 
regressió d’espècies sensibles o escasses, etc. 
 
La Llei específica del riu Ter de l’any 1959 estableix el repartiment 
dels cabals del Ter regulats amb els embassaments atorgant a l’àrea 
de Barcelona fins a 8m3/seg, sempre i quan es puguin garantir els 
cabals necessaris per als regants, l’abastament de Girona i Costa 
Brava (1,6m3/seg) i el cabal ecològic mínim del riu (3 m3/seg).  
 
Aquest cabal mínim del riu no es compleix durant gran part dels dies 
de l’any, ja que l’extracció que se’n fa cap a Barcelona és molt 
elevada i, sobretot en anys de sequera, es prioritza per damunt del 
cabal del riu. Aquesta situació vulnera la Llei del 1959 i també el Pla 
de Cabals de Manteniment de la Generalitat.  
 
Aquesta problemàtica, agreujada els darrers temps, ha portat a 
diversos moviments socials, sindicats de pagesos, entitats 
ecologistes, col·lectius científics i altres entitats, institucions i 
persones a títol particular, a reflexionar sobre la necessitats de trobar 
una solució definitiva a un problema que cal afrontar per assegurar el 
futur del riu i del seu territori.  
 
S’han proposat diverses mesures per a reduir i minimitzar el cabal del 
Ter transvasat cap a Barcelona i comarques centrals i meridionals 
d’avui en dia, com són l’aprofitament d’altres conques molt més 
substancioses, la creació de noves dessaladores i l’aprofitament 
d’aigües del freàtic a les conques receptores, juntament a una 
necessària sensibilització ambiental sobre la importància de l’estalvi 
d’aigua. Una actuació en aquesta línia duta a terme pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya, que continua la planificació iniciada amb la 
construcció de la dessaladora de Blanes és la nova construcció per 
part de l’Agència Catalana de l’Aigua de les noves dessaladores de la 
Tordera i del Prat de Llobregat, que poden ser una oportunitat, per 
primer cop des de fa dècades, per a reduir el cabal que el riu Ter 
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deriva cap a altres conques catalanes, juntament a altres 
imprescindibles mesures com l’estalvi d’aigua a tots nivells. 
 
Enguany vivim, per tercer any consecutiu, l’any més sec de la 
dècada. Segons els propis estudis de la Generalitat de Catalunya, 
aquest no és un fet excepcional, sinó que forma part dels efectes 
previstos com a conseqüència de l’escalfament global del planeta. Si 
el recurs de l’aigua ja era limitat, en el futur esdevindrà més escàs 
encara. Entenem que aquest fet haurà de comportar un fort 
compromís a tots nivells per a reduir la despesa d’aigua i un 
compliment més estricte de la legislació vigent en matèria de cabals 
mínims i relació d’usos. La recent proposta de l’ACA de reduir el cabal 
circulant del riu fins a una desena part del cabal ecològic mínim (0,3 
m3/seg) és del tot inassumible, ja que no permet la mínima dilució 
exigible de la càrrega contaminant que les estacions depuradores dels 
municipis riberencs aboquen al riu. A més, aquesta situació 
perjudicarà a tots els municipis que aigües avall de Girona s’abasten 
de l’aqüífer del Ter. 
 
Els municipis de la conca del riu Ter han estat durant molts anys 
solidaris amb gran part del territori català, especialment a les 
comarques barcelonines. Aquesta solidaritat ha servit, com s’ha fet 
públic des del Consorci Alba-Ter en reiterades ocasions, per a 
contribuir al desenvolupament econòmic i social del nostre país. 
Tanmateix, ha arribat un punt que, en part a causa de la sequera 
cada vegada més acusada, i en gran part pel sistemàtic 
transvasament d’aigua cap a altres conques catalanes, les comarques 
gironines demanen un replanteig d’aquesta situació, amb el benentès 
que això ha de suposar un avenç cap al desenvolupament sostenible 
del país i que cal que sigui fet de forma assenyada, raonable i 
esglaonada, explicada i assumida per tots els territoris, els proveïdors 
i els receptors de les aigües del riu Ter o altres conques. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER: Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que faci 
un reconeixement institucional a la contribució i paper fonamental 
que ha fet el riu Ter, a través de la seva aportació d’aigua a les 
comarques barcelonines i gran part de Catalunya, al 
desenvolupament social i econòmic del país, i que expliciti el 
compromís amb el restabliment urgent del cabal ecològic del riu Ter. 
 
SEGON: Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que els nous 
cabals aportats per les noves dessaladores serveixin per a retornar 
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una quantitat equivalent de cabal al riu Ter, com a primer pas d’un 
procés que garanteixi un cabal ecològic al riu Ter. 
 
TERCER: Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que 
reconsideri els cabals previstos per al proper trimestre, tant per 
garantir el rec agrícola com per evitar la greu afectació ecològica del 
riu . 
 
QUART: Demanar a aquestes institucions una calendarització concreta 
del compromís expressat per les diverses autoritats respecte el retorn 
dels cabals al Ter, tant pel que fa a la quantitat d’aigua que ha de 
retornar a la seva conca, com pel que fa a temporalització d’aquestes 
mesures. 
 
CINQUÈ: Demanar el compliment de l’acord de la Comissió de 
Desembassament del dia 8 de gener de 2008, on l’Agència Catalana 
de l’Aigua es va comprometre a que en el cas que s’hagin de fer 
restriccions, aquestes es realitzin arreu del territori que es nodreix 
d’aigua del riu Ter, sigui en municipis de la pròpia conca del Ter o 
sigui en pobles i ciutats d’altres conques receptores. 
 
SISÈ: Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que es facin 
públiques les balances hídriques anuals de la conca del riu Ter, així 
com una facilitació de la informació actualitzada públicament sobre 
els cabals instantanis que circulen en diferents trams del riu Ter, la 
seva qualitat ecològica i els volums derivats cap a altres conques 
catalanes. 
 
SETÈ: Demanar al Govern de la Generalitat que emprengui mesures 
efectives per gestionar la demanda d’aigua, segons la nova cultura de 
l’aigua, promovent l’estalvi d’aigua en tots els sectors i amb totes les 
eines de que pot disposar, tant tècniques, operatives, legislatives, 
educatives i financeres. Al mateix temps, demanar al Govern de la 
Generalitat que apliqui una política general i efectiva de reutilització 
de l’aigua de pluja de les zones urbanes, mitjançant la normativa i els 
instruments financers necessaris, complementats amb les accions 
tècniques, operatives i educatives que siguin necessàries. Aquestes 
mesures hauran de garantir la recuperació del cabal ecològic del Ter i 
l’abastament d’aigua per als diferents usos de la conca del Ter abans 
del 22 de desembre del 2015, data límit establerta en la Directiva 
Marc de l’Aigua de la Unió Europea per assolir un bon estat ecològic 
dels rius. 
 
VUITÈ: Demanar al Govern de la Generalitat que, també abans del 
2015, apliqui mesures de permeabilització biològica de les 
infraestructures que representen un obstacle a la continuïtat de la 
làmina d’aigua, com són les preses i rescloses. 
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NOVÈ: Demanar al Govern de la Generalitat que, abans del 2015, 
apliqui mesures de restauració de la vegetació de ribera en els trams 
en que aquesta s’ha vist afectada per infraestructures, extraccions, 
manca d’aigua o pèrdua d’espai. 
 
DESÈ: Demanar al Govern de la Generalitat que faci una política 
coherent de gestió sostenible de l’aigua que respecti la unitat de les 
diferents conques. 
 
ONZÈ: Demanar al Govern de la Generalitat que apliqui amb rigor els 
criteris de disponibilitat present i futura d’aigua en les aprovacions 
dels instruments de planejament urbanístic. 
 
DOTZÈ: Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Agència Catalana de l’Aigua, al Parlament de 
Catalunya, al Consorci Alba Ter i a les comunitats de regants dels dos 
marges del Ter. 

 
PROPOSTES D'URGÈNCIA. 
 
MOCIÓ PRESENTADA PER ERC, DE SUPORT AL PROCÉS 
D’INDEPENDÈNCIA DE KOSOVO. 
 
Per part del Sr. Eduard Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, 
es presenta una moció de suport al procés d’independència de Kosovo. 
 
Per part de l’alcaldia, es posa a votació la consideració de la urgència de la 
moció, essent aprovada amb 18 vots favorables dels regidors presents de 
CIU, PSC-PM, ICV-EUIA, GRILL i ERC, i 2 vots en contra dels regidors del 
grup municipal de PP. 
 
Seguidament, prèvia autorització de la Presidència, el Sr. Coloma diu que 
aquesta és una moció que és també oportuna i solidària, i seguidament en 
dóna lectura íntegra. 
 
Finalitza dient que el que es demana a la moció, en definitiva, és que es 
reconegui el dret de decidir que té reconegut la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 
 
Intervé el Sr. Teixidor dient que segur que tots nosaltres estem orgullosos 
de ser regidors/es de Lloret, i l’alcalde de ser alcalde. Es bo que el Sr. 
Alcalde sigui parlamentari. Es bo per a Lloret. Però això no vol dir que 
aquest Ple s’hagi de convertir en el Parlament de Catalunya. 
 
Cada vegada es barreja més la gran política amb la municipal, i pensa que 
ens hauríem de centrar en aquesta última. 
 



24 

Seria fàcil trobar excuses per votar en contra, és fàcil i senzill (poc temps 
per estudiar-la, etc.). Li sorprèn que ERC estigui d’acord en països com 
Estats Units, França o la Gran Bretanya. 
 
Jo també estic d’acord amb el dret a decidir dels pobles. Es molt respectable 
que la gent d’aquest país vulgui la independència. 
 
Entén que els partits grans enviïn mocions als grups municipals, però no és 
el seu cas. Ho veu lícit i normal, i per això ha tingut la cortesia de votar a 
favor la urgència. 
 
Quant a què és oportuna si, i quant a solidària, suposo que ho és des del 
punt de vista d’ERC. 
 
Aquest és un regidor senzill, que es dedica a la política municipal i que no 
coneix aquesta problemàtica ni massa bé el problema de Kosovo, i per tant 
li és difícil donar el seu suport. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Garcia, dient que ells estan a favor del dret 
dels pobles a decidir, i per tant votaran a favor. 
 
A continuació, intervé el Sr. Ontañón dient que el cor li demana votar que 
no, però que segurament –com ja han fet altres vegades en temes 
supramunicipals- s’abstindran. 
 
Pren la paraula el Sr. Elorza dient que, una vegada més en aquest Ple, 
estem en discussions que no toquen.  
 
Ells estan a favor del dret dels pobles a decidir, però creu que aquest no és 
el fòrum per mantenir aquesta discussió. 
 
Contesta el Sr. Alcalde que si la moció fos simplement estar d’acord amb el 
dret dels pobles a decidir, sempre estaríem d’acord. En el cas de Kosovo, 
està intervenint la ONU per assegurar una gestió democràtica. 
 
Aquesta moció s’ha presentat tard i no hem tingut temps de revisar-la, i 
tenen clar que no estan d’acord amb una part del redactat. 
 
La moció no està clara des d’un punt de vista polític, i no és el moment 
idoni. Ells estan d’acord amb la moció que es va presentar al Parlament de 
Catalunya, que no és aquesta. D’alguna manera astuta no es va poder 
acordar. Per això, s’abstindran. 
 
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que era un discurs esperat i que, en 
tot cas, està obert a modificar alguna part de la moció. 
 
Respecta, si bé no comparteix, el que ha dit el Sr. Teixidor. 
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Pel que fa a la intervenció del Sr. Ontañón, no li sorprèn. El seu grup, ERC,  
tenen clar els seus ideals i el que volen per a Catalunya, i per això estan a 
favor d’aquesta moció. 
 
De nou, intervé el Sr. Teixidor dient al Sr. Coloma que el respecte és mutu, 
i que realment ha de tenir en compte que no és un tema d’interès per a un 
grup com el seu, que vol fer política per a Lloret. Segurament no estan tan 
allunyats en un tema com aquest, i en tot cas s’abstindran. 
 
Sense més deliberació, es posa a votació la moció amb el següent resultat: 
2 vots favorables dels regidors de ERC i ICV-EUIA, 2 vots en contra dels 
regidors de PP, i 16 abstencions dels regidors presents de CIU, PSC-PM i 
GRILL. 
 
Havent-se produït un empat a la votació, aquesta es torna a realitzar amb 
el següent resultat: 13 vots favorables dels regidors presents de CIU, ERC i 
ICV-EUIA, 2 vots en contra dels regidors de PP, i 5 abstencions dels 
regidors de PSC-PM i GRILL. Per tant, el Ple aprova la següent moció: 
 

El passat 17 de febrer el Parlament kosovar va aprovar la constitució 
del nou Estat de Kosovo. El Parlament feia d’aquesta manera ús de la 
sobirania popular i del dret dels pobles a la lliure determinació.  
 
En els següents dies, una gran part dels països del món reconeixien 
el nou Estat. Entre aquests figuren els Estats Units, França o la Gran 
Bretanya. 
 
El govern espanyol en canvi, no reconeix el nou Estat, alineant-se així 
amb països com Rússia o Sèrbia, negant la legitimitat del Parlament 
de Kosovo per representar els interessos i la voluntat de la seva 
ciutadania. 
 
Aquest precedent fa palesa la possibilitat que qualsevol nació europea 
pot arribar a la independència si una majoria política i social hi està 
d’acord, i sempre per vies pacífiques. El dret a l’autodeterminació ha 
sigut sempre una realitat al si dels països europeus, i la prova és que 
Eslovènia, independent des de fa només 15 anys, ostenta actualment 
la presidència de torn de la UE. 
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar fa públic el 
següent: 
 

1. Constatar que el dret de decidir de la ciutadania és un dret 
fonamental i un principi democràtic que està molt per sobre 
d’interessos geopolítics i econòmics. 
 

2. Constatar que el dret de decidir és un principi democràtic que existeix 
i que té un lloc dintre de la UE, com ho demostren els exemples de 
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Lituània, Letònia, Estònia, la República Txeca, Eslovàquia o Eslovènia, 
que ja pertanyen a la UE. Són reconeguts igualment per la UE països 
que han aconseguit la seva independència recentment, com 
Montenegro (últim país reconegut independent, el 2006), Croàcia, 
Bòsnia o Macedònia, que ja són països candidats a entrar a la UE. 
 

3. Mostrar la seva alegria davant d’aquest fet històric, que dóna 
l’oportunitat a tots els pobles d’Europa a decidir lliurement el seu 
futur. 
 

4. Instar al Govern de l’Estat espanyol que reconegui oficialment i iniciï 
relacions diplomàtiques amb el nou Estat de Kosovo. 
 

5. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Afers Exteriors espanyol, al 
Govern de la Generalitat i als Grups Parlamentaris al Parlament de 
Catalunya. 

 
El Sr. Alcalde pren la paraula dient que cal explicar el seu vot en la segona 
votació, i és que malgrat que no estan d’acord en bona part del redactat de 
la moció, entén que és més important que la gent de Kosovo sigui lliure i 
pugui autogestionar-se. 
 
Així es deia en un informe de la ONU, i així es va voler aprovar en el 
Parlament de Catalunya. No són mocions iguals, i en concret ells no estan 
d’acord amb els punts 3 i 4 de la moció presentada. 
 
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 gener: núm. 1 de data 02/01/08 fins al núm. 99 de data 
31/01/08. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de gener: núm. 1 de data 07/01/08 fins al núm. 171 de data 
30/01/08. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 
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El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta el 
següent prec: 
 

“1.- Vist l’estat lamentable del parc infantil que hi ha darrera de Can 
Xardó, preguem que prenguin les mesures oportunes per mantenir-lo 
net i segur per ser viable per poder-hi jugar la mainada. 
 
2.- Per segona vegada presentem aquest prec, referent a la pista de 
la plaça del centre cívic Can Carbó. Preguem, vista la sol.licitud per 
part de l’associació de veïns, que habilitin la pista per fer-hi esport i 
treure els obstacles existents.” 

 
Contesta el Sr. Tibau dient que pel que fa al parc infantil de Can Xardó, és 
cert que es troba malament, així com el seu entorn, i és a causa de 
conductes incíviques. També hem detectat que està massa a les fosques i, 
per tant, necessita llum. Com a conseqüència d’això, adoptaran les mesures 
pertinents. 
 
Respecte a la pista de la plaça del Centre Cívic de Can Carbó, ell va ser el 
dia 13 de febrer donant una volta pel barri amb l’associació, i ja els va dir 
que entressin les seves demandes per escrit a l’Ajuntament, i que ho fessin 
a nom de l’associació. Encara no ho han rebut, i quan es rebi, amb aquesta i 
altres peticions es prendran les mesures necessàries. 
 
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta el 
següent prec: 
 

“Atesos tant el Pla d’Accessibilitat, d’iniciativa municipal, com el règim 
legalment delimitat entre d’altres, per l’article 4 de la Llei 20/1991, 
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, segons el qual els ens locals hauran d’elaborar un 
pla especial d’actuació, per tal d’adaptar les vies, els parcs i altres 
espais d’ús públic a les normes d’accessibilitat previstes al decret 
135/95, de 24 de març, codi de l’accessibilitat. 
 
Com sigui que les places d’aparcament reservades per a persones 
amb mobilitat reduïda, que es troben a l’aparcament municipal de la 
plaça Pere Torrent, s’anuncien mitjançant una senyalització vertical a 
l’entrada de l’aparcament, que en detalla el seu ús reservat per a 
usuaris amb mobilitat reduïda. 
 
Essent que no obstant tal senyalització, hem d’entendre que pel fet 
de ser poc entenedora, vehicles no autoritzats ocupen habitualment 
tals places. Tanmateix, el fet que no es delimiti clarament l’espai 
ocupat per tals places i que la única plaça clarament indicada és poc 
funcional per quant: 
 
1. El perímetre reservat te una amplada i alçada insuficient. 
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2. La seva ubicació no garanteix la seguretat dels usuaris, ja que els 
vehicles que pugen de la planta inferior poden envestir-los. 

3. L’accés a la plaça d’aparcament es pot efectuar únicament pel 
costat del conductor del vehicle, al estar els altres tres tancats, fet 
que comporta que, de patir minusvalia l’acompanyant del 
conductor, el mateix no pugui ni entrar ni sortir del vehicle. 

 
Per tots tals fets preguem que, de forma immediata, es procedeixi a 
l’identificació de les places per a persones amb mobilitat reduïda, de 
l’aparcament de la Plaça Pere Torrent, pintant-les amb el color blau 
que, per part de l’Ajuntament de Lloret, es ve incorporant a totes tals 
places d’estacionament, procedint a seleccionar per a donar servei a 
tals usuaris, places d’aparcament que garanteixin les degudes 
condicions de seguretat i de facilitat d’accés a totes les places del 
vehicle.” 

 
Contesta el Sr. Passarell que en relació a la seva afirmació en la que diu que 
vehicles no autoritzats ocupen habitualment les places reservades a 
persones amb mobilitat reduïda, a l’aparcament de la Plaça Pere Torrent, he 
de comunicar-li que no és certa aquesta afirmació, donat que després 
d’haver parlat amb l’encarregat de l’aparcament, així com amb el personal, 
ens ho han desmentit. En aquest aparcament únicament i en comptades 
ocasions vehicles no autoritzats ocupen les places reservades a persones 
amb mobilitat reduïda. 
 
Quant a la seva altra afirmació en què diu que únicament una parada està 
senyalitzada, l’informo que n’hi ha dues: una a l’entrada de l’aparcament 
segons s’entra amb el vehicle, i l’altra segons es puja procedent de la planta 
baixa. Totes elles estan senyalitzades amb un rètol vistós. 
 
Tot i això, estudiarem la seva proposta de pintar aquestes places 
d’aparcament de color blau per ser més vistoses, i mirarem junt amb els 
tècnics, si aquestes es poden ubicar en un lloc més adequat i, així, es 
millorin les condicions de l’aparcament a les persones disminuïdes. 
 
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta la 
següent pregunta: 
 

“Atès el fet que hem tingut coneixement de la existència d’uns fets, 
que fins hi tot podrien ser constitutius d’un presumpte delicte contra 
el medi ambient, que haurien tingut lloc, tanmateix presumptament, 
en l’àmbit d’una finca privativa, a la Cala Morisca de Lloret de Mar, 
espai que es troba integrat en el PEIN (Pla especial d’interès natural) 
Massís de Cadiretes. 
 
Essent que, als efectes escaients, hem de referir que tals fets 
apareixien detallats al blog online http//lloretonline.blogspot.com, en 
el que junt amb les fotografies acreditaves de tals actuacions sobre el 
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territori, es feia esment que les mateixes havien estat preses per 
membres de l’associació ciutadana SOS LLORET el dissabte, dia disset 
de febrer de dos mil vuit. 
 
Constatada tant la realitat de tals fets, com la seva execució en 
l’àmbit del PEIN Massís de Cadiretes i dins el territori municipal de 
Lloret de Mar. 
 
Per tot els esmentats fets, adrecem la present pregunta a l’equip de 
govern, a fi i efecte de que informi, tant al Ple de l’Ajuntament com a 
la ciutadania: 
 
1. De les actuacions dutes a terme, per aquest Ajuntament, en 

investigació i prossecució de tals fets. 
2. D’haver-se incoat cap expedient per tals fets, que s’identifiqui el 

presumpte autor, així com els fets o actes que se li imputen. 
3. Si per part d’aquest Ajuntament, s’ha donat coneixement o 

trasllat de tals fets a l’organisme tutelar del PEIN o d’altres 
estaments.” 

 
Contesta el Sr. Valls dient que varen tenir notícies del tema divendres, i 
immediatament van ordenar parar qualsevol actuació. 
 
Van estar en contacte amb els agents rurals i els varen passar les actes 
aixecades. Es va fer un decret demanant un projecte per al seu estudi, i per 
demanar els informes pertinents per si és possible o no l’autorització de les 
actuacions. 
 
Si són favorables, s’haurà de tramitar la llicència municipal. Mentre, es 
tramitarà un expedient sancionador i ja es veurà si les actuacions són o no 
legals. En aquest moment, no podem valorar això; per tant, estem actuant 
des del primer moment i es farà el que calgui. 
 
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta la 
següent pregunta: 
 

“Atès, el fet que hem tingut coneixement de que la Junta de Govern 
Local, de data vuit de febrer de dos mil vuit, ha acordat concertar un 
contracte menor d’assessorament pel desenvolupament del pla local 
de dones de Lloret de Mar. 
 
Com sigui que tal acord refereix que es va sol.licitar pressupost per a 
la prestació de tal servei, única i exclusivament a la lletrada Mercè 
Serrano i Riera. 
 
Essent que, per part d’aquest equip de govern, s’ha procedit a la 
definitiva contractació de tal professional, quina vàlua no és objecte 
de discussió, per un import de 1.200 €/mes IVA inclòs, amb una 
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durada de deu mesos, és a dir, per un import total de 12.000 € IVA 
inclòs, amb una dedicació de quinze hores setmanals. 
 
Per tots els expressats fets, adrecem la present pregunta a l’equip de 
govern, a fi i efectes que informi, tant al Ple de l’Ajuntament com a la 
ciutadania: 
 
1. De quin ha estat el motiu pel que no s’ha sol.licitat pressupost 

relatiu a la prestació de tal servei, a d’altres professionals i/o 
entitats. 

2. De quins són els mèrits, qualificació o perfil professional que per 
part de la regidoria delegada de la Dona es pretenia amb tal 
contractació del servei d’assessorament. 

3. De quines són les necessitat que han motivat la contractació de tal 
servei per part de la regidoria delegada de la dona. 

4. De quin ha estat el criteri, per definir que tal servei ha de ser 
prestat per un assessor extern i per determinar la durada del 
contracte. 

 
Contesta la Sra. Bertran que donat que aquest Ajuntament ha obert una 
nova secció específica de la Dona, sense cap mena de precedents que ens 
marquin a priori el camí a seguir, s’ha escollit aquesta opció amb l’objectiu 
d’agilitzar la posada en marxa d’aquest nou servei i començar a treballar 
amb garanties, en base a la reconeguda solvència tècnica que ha demostrat 
aquesta professional perfectament coneixedora de la realitat lloretenca. 
 
Es per això que s’ha optat per un assessorament extern –atesa la legislació 
vigent- en forma de contracte menor de serveis per una durada de 10 
mesos (segons els articles 56 i 201 del RDL 2/2000, de 16 de juny, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques). 
 
A continuació, passo a detallar-los el perfil de la professional contractada: 
 

- Mercè Serrano Riera és advocada, lloretenca i mare de 2 filles 
- Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona, 1ª promoció 
- Membre de l’il·lustra Col.legi d’Advocats de Girona 
- Adscrita al torn d’ofici del Col.legi d’Advocats de Girona des de l’any 

1996 i en especial al torn de violència domèstica des de l’any de la 
seva creació 

- Especialista en Dret de Família, Nul.litats eclesiàstiques i Jurisdicció 
de Menors 

- Ha realitzat diversos cursos d’especialització i aprofundiment en 
violència masclista impartits pel Col.legi d’Advocats i la Universitat de 
Girona. Entre d’altres, el curs: “Aspectes socio-jurídics i psico-socials 
de la violència de gènere” l’any 2006 

- Es membre de l’Associació estatal de dones juristes THEMIS 
- Es membre de l’Associació de la Dona Activa, primera associació de 



31 

dones creada a Lloret l’any 2000 
- Impulsat per la secció de Benestar i Família, ha prestat 

l’assessorament jurídic al SIAD, Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones, i al PIOAD, Punt d’Informació i Orientació a Dones 
Maltractades, des de l’any 2004, en virtut del conveni signat entre 
aquest Ajuntament i l’Associació de la Dona Activa, i a partir d’ara 
amb l’IRES, fundació que recentment ha guanyat per concurs públic 
la prestació d’ambdós serveis. 

 
Per tant, ens sembla suficient acreditada la sensibilitat, l’historial i la 
credibilitat d’aquesta lletrada envers les dones i envers l’eradicació de la 
violència masclista, un dels principals objectius, que degut a les seves 
connotacions dramàtiques, van motivar la creació d’aquesta regidoria. 
 
El Sr. Garcia, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA, presenta el 
següent prec: 
 

“La coalició d’ICV-EUIA visita periòdicament els diferents barris de 
Lloret amb l’objectiu de recollir els suggeriments, queixes i problemes 
que tenen els veïns i exposar-los en el Ple de l’Ajuntament. La última 
visita va ser al barri de Can Ballell, mantenint prèviament una reunió 
amb l’associació de veïns del barri, en la qual ens van fer arribar 
diferents deficiències que pateix aquest sector de Lloret. 
Un dels problemes que ens van traslladar és la presència de rates a la 
zona a causa de les escombraries que s’acumulen en un solar, ja que 
el propietari no el manté en les condicions higièniques adequades. 
Tenim constància que des de l’associació de veïns s’ha notificat a 
l’Ajuntament, reiteradament i des de fa diversos mesos, aquest 
problema, no tenint, de moment, cap resposta. 
Quines actuacions ha emprès el regidor de barri per solucionar aquest 
greu problema.?” 

 
Contesta el Sr. Riera que ja en el mes d’octubre es va obrir un expedient al 
propietari, i es va seguir el procediment d’execució subsidiària. A dia d’avui 
ja està neta. 
 
El Sr. Garcia, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA, presenta el 
següent prec: 
 

“La coalició d’ICV-EUIA visita periòdicament els diferents barris de 
Lloret amb l’objectiu de recollir els suggeriments, queixes i problemes 
que tenen els veïns i exposar-los en el Ple de l’Ajuntament. La última 
visita va ser al barri de Can Ballell, mantenint prèviament una reunió 
amb l’associació de veïns del barri, en la qual ens van fer arribar 
diferents deficiències que pateix aquest sector de Lloret. 
Un dels problemes que ens van traslladar és el mal estat en el qual es 
troba la tanca de seguretat que envolta la pista esportiva que hi ha 
en el Parc de Sant Cristòfol. 
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Té previst per a aquest any l’equip de govern municipal procedir a la 
reparació de l’esmentada tanca?.” 

 
Contesta el Sr. Riera dient que des del divendres ja està reparada la tanca. 
 
El Sr. Garcia, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA, presenta el 
següent prec: 
 

“La coalició d’ICV-EUIA visita periòdicament els diferents barris de 
Lloret amb l’objectiu de recollir els suggeriments, queixes i problemes 
que tenen els veïns i exposar-los en el Ple de l’Ajuntament. La última 
visita va ser al barri de Can Ballell, mantenint prèviament una reunió 
amb l’associació de veïns del barri, en la qual ens van fer arribar 
diferents deficiències que pateix aquest sector de Lloret. 
Un dels problemes que ens van traslladar és el perill que corren els 
nens i nenes que juguen en el Parc de Sant Cristòfol en travessar el 
carrer Fusters, ja que no existeix cap tipus de protecció per impedir-
los-ho. 
Té previst per a aquest any l’equip de govern municipal realitzar el 
tancament del Parc de Sant Cristòfol.?” 

 
Contesta el Sr. Riera dient que els Regidors de Barri fan visites regulars a 
aquests i, per tant, tenen contacte amb les associacions i els veïns i saben 
de les seves necessitats. Ja s’ha fet el tancament perimetral i en la part 
poliesportiva s’ha canviat també la tanca, s’ha reparat la part on es juga a 
bitlles, així com uns ferros que sobresortien. Respecte a l’accés, s’està 
aplicant la normativa, s’ha fet un muret i queda una porta d’accés que 
entén que no s’hauria de suprimir. 
 
El Sr. Garcia, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA, presenta el 
següent prec: 
 

“La coalició d’ICV-EUIA visita periòdicament els diferents barris de 
Lloret amb l’objectiu de recollir els suggeriments, queixes i problemes 
que tenen els veïns i exposar-los en el Ple de l’Ajuntament. La última 
visita va ser al barri de Can Ballell, mantenint prèviament una reunió 
amb l’associació de veïns del barri, en la qual ens van fer arribar 
diferents deficiències que pateix aquest sector de Lloret. 
Un dels problemes que ens van traslladar és l’excessiva velocitat amb 
què circulen els vehicles pel carrer Fusters, amb l’agreujant, que a 
l’inici de l’esmentat carrer està ubicat el Parc de Sant Cristòfol, lloc 
habitual de reunió dels veïns, i en el qual està instal.lat uns jocs 
infantils. Fa temps que es van col.locar bandes reductores de goma, 
no aconseguint l’objectiu desitjat, que els vehicles circulessin a una 
velocitat prudencial. 
La solució que aporta l’associació de veïns i que li ha transmès al 
regidor de barri, és l’elevació del pas de vianants, solució que, d’altra 
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banda, també compartim i que creiem que és l’adequada per 
solucionar el problema. 
L’equip de govern municipal té previst per a aquest any la inversió 
necessària per elevar el pas de vianants que hi ha al carrer Fusters?” 

 
Contesta la Sra. de la Torre que el Regidor de Barri de Can Ballell, Sr. Riera, 
ens va comunicar aquesta petició, la qual estudiarem en la propera 
Comissió de Vialitat a fi de resoldre la problemàtica a què al·ludeix i donar 
la millor solució possible, atenent que a la zona hi ha un parc infantil. 
 
Respecte al tema del pressupost per executar aquest pas elevat, primer 
s’haurà d’estudiar si es fa o no. 
 
El Sr. Garcia, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA, presenta el 
següent prec: 
 

“La coalició d’ICV-EUIA visita periòdicament els diferents barris de 
Lloret amb l’objectiu de recollir els suggeriments, queixes i problemes 
que tenen els veïns i exposar-los en el Ple de l’Ajuntament. La última 
visita va ser al barri de Can Ballell, mantenint prèviament una reunió 
amb l’associació de veïns del barri, en la qual ens van fer arribar 
diferents deficiències que pateix aquest sector de Lloret. 
Un dels problemes que ens van traslladar és el mal estat en el qual es 
troba la zona de jocs per a nens que hi ha en el Parc de Sant 
Cristòfol. Hem de recordar que la instal.lació d’aquesta zona de jocs 
es va realitzar ja fa uns quants anys. 
Té previst per a aquest any l’equip de govern municipal procedir a la 
renovació de la zona de jocs de nens en el parc de Sant Cristòfol.?” 

 
Contesta el Sr. Riera dient que, efectivament, els jocs infantils no estan en 
bon estat i tenint en compte els pressupostos, s’intentaran canviar. 
 
El Sr. Garcia, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA, presenta el 
següent prec: 
 

“Assabentats que en les darreres setmanes s’han realitzat moviments 
de terres que han servit per fer una pista forestal que arriba 
pràcticament a peu de la platja de Cala Morisca, en la finca de Can 
Juncadella, situada en el PEIN de Cala Morisca-Cadiretes, preguntem: 
Quin coneixement té l’equip de govern d’aquest Ajuntament sobre 
aquest afer?. 
Està aquesta actuació subjecte a la legalitat vigent?. 
Respecta la Llei de Costes?. 
Respecta el Pla Director del Sistema Costaner?. 
Aquesta actuació s’acull a la normativa aplicable a les zones PEIN?. 
Compleix les normes vigents del POUM de Lloret de Mar?. 
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Es dóna per reproduïda la resposta donada al Sr. Coloma pel Sr. Valls sobre 
el mateix tema. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta la  
següent pregunta: 
 

“Què sap la regidoria d’esports sobre el que s’ha comentat de la 
retirada del patrocini de GRUP LLORET al Club Hoquei Lloret?. A 
quant ascendeix aquest patrocini perdut?. Se sap els raonaments 
d’aquesta decisió?. S’han pres o es prendran mesures?. 

 
Continua dient que ja sap que és un tema privat, però vol preguntar si s’ha 
fet algun tipus de mediació, ja que sembla que la dotació era prou 
important i ha hagut el rumor o la noticia poc explicada d’aquesta situació. 
 
Contesta el Sr. Valls dient que creu que aquesta pregunta no toca. 
Realment el Grup Lloret era l’espònsor principal i, efectivament, ha retirat el 
seu patrocini, però això pertany a l’àmbit privat del club i creu que no és ni 
el lloc ni el moment per comentar aquest tema 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el  
següent prec: 
 

“Es revisin les plaques amb els noms de carrers que quan es fan 
obres a les finques desapareixen i després no tornen a posar-se. Això 
ha passat a diversos punts del centre, com ara al c/ Oliva, abans 
d’arribar a la plaça Dr. Adler. 

 
Contesta la Sra. de la Torre dient que, en primer lloc, li ha de dir que a 
totes les llicències d’obres hi ha uns condicionants per als constructors que 
diu: 
 

“21.- Caldrà restituir la placa indicatòria del nom del carrer amb les 
mateixes característiques que l’existent abans de l’inici de les obres. 
 
22.- Els constructors hauran de fer-se càrrec del cost de la instal.lació 
de les plaques, amb els noms del carrer, així com també els números. 
La instal.lació de les plaques haurà de fer-se seguint els criteris 
indicats pels serveis tècnics municipals.” 

 
Es a dir, en tractar-se d’un condicionant de la llicència, l’inspector d’obra 
comprova que s’ha procedit per part del constructor a instal.lar la placa del 
carrer que es va retirar. 
 
Donada la seva instància presentada avui a les 13 hores, on no es diu el 
nom del carrer ni el número, ni si l’obra està finalitzada, li comunico que 
procedirem a estudiar la seva petició a fi que els serveis tècnics procedeixin 
a inspeccionar la zona en qüestió. 
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Seguidament, per part de la Sra. de la Torre es contesta els 2 precs 
presentats en el Ple anterior i que varen quedar per contestar. 
 
Pel que fa a les places d’aparcament de motocicletes en el barri del Molí, en 
primer lloc voldria comentar-li que la regidora del barri del Molí, Sra. Laura 
Bertran, ens va comunicar aquesta petició efectuada pels veïns del barri, 
que demanaven que s’habilités un lloc per a l’estacionament de 
motocicletes. 
 
Es per això que a data d’avui ja s’han efectuat els treballs consistents en 
pintar 12 dels estacionaments per a motocicletes a l’Avinguda del Rieral, 
just al costat del pont (entre els carrers Rosa Sensat i Avinguda de les 
Regions). 
 
Com ja estava previst, es procedirà en breu a instal.lar-hi la senyalització 
vertical, que és el que resta pendent. 
 
Així mateix, comunicar-li que a data d’avui s’han pintat 85 places 
d’aparcament de motocicletes  en  les zones compreses entre el barri del 
Molí i el barri del Rieral, donat que per la policia s’ha fet un estudi on s’han 
considerat les zones on hi havia o podia haver més demanda d’aparcaments 
de motocicletes, i s’ha procedit a pintar-les. 
 
I contestant al prec relatiu a les bandes reductores del c/ Costa de 
Carbonell, voldria comentar-li que a la darrera comissió de vialitat, 
celebrada el dia 12 de febrer d’enguany, es va acordar, donat l’augment 
incontrolat de peticions de bandes reductores de velocitat i de construcció 
de passos de vianants elevats al municipi, establir a la propera comissió de 
vialitat uns paràmetres/cristeris (requisits) a fi de poder resoldre aquestes 
peticions, estudiant de forma singularitzada la problemàtica real de la zona 
en qüestió. 
 
I és per això que li comunico que estem estudiant aquesta petició sobre el 
pas de vianants, per veure quina és la solució més adequada per la zona, 
tenint en compte que en aquesta hi ha una llar d’infants i que ho tractament 
com a punt de l’ordre del dia a la propera comissió de vialitat. 
 
Respecte a la seva petició d’establir altres bandes reductores al carrer Costa 
de Carbonell, vull comentar-li que no tenim cap constància que per els veïns 
del barri de Fenals s’hagin demanat altres bandes reductores a part de la ja 
esmentada, davant la llar d’infants. Però estudiarem aquesta petició a la 
propera comissió de vialitat. 
 
La Sra. de la Torre diu que donat que en cada Ple es refereix a la Comissió 
de Vialitat, vol explicar-la perquè tothom sàpiga de que parlem. 
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En aquestes reunions periòdiques hi ha presents els regidors d’urbanisme, 
d’obra pública, de mobilitat, de seguretat ciutadana i els tècnics d’aquestes 
regidories, a fi de tractar en l’ordre del dia les diferents peticions relatives, 
entre altres, dels següents temes: 
 

- Instal.lació de bandes reductores 
- Ubicacions de pas de vianants 
- Instal.lació de pas de vianants elevats 
- Senyalització viària 
- Instal.lació de semàfors 
- Ubicació de zones d’aparcament 
- Pilones 
- Canvi de sentit del carrer 

 
I totes aquestes peticions s’estudien des dels diferents punts de vista dels 
membres de la Comissió i es resolen al respecte cadascuna d’elles. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


