
 

 
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 11/10 
Dia: 18 d’octubre de 2010 
Sessió: ordinària 
Horari: de 20 a 21:43 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 
Lluïsa Parrilla Alcalde 
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 
 
1.- 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: 
 



 

- Dia 28 de setembre: Assistència, juntament amb altres regidors, a 
la celebració dels Sants Patrons Sant Cosme i Sant Damià al centre 
sociosanitari de Lloret de Mar. 

 
- Dia 30 de setembre: Participació en la celebració del dia del patró 

de la Policia Local, juntament amb altres regidors de la corporació. 
 

- Dia 10 de setembre: Assistència a Blanes a l 2a edició de les 
jornades de reconstrucció històrica romana “Blanes a Eterna”. 

 
- Dia 1 d’octubre: Assistència, juntament amb altres regidors de la 

corporació, a la inauguració de les Jornades de la Cuina de l’Art. 
 

- Dia 2 d’octubre: Visita a la 2a Neteja Popular a Sant Pere del Bosc. 
 

- Dia 2 d’octubre: Assistència juntament amb altres regidors, a la 
inauguració del nou parc infantil de la Sardana. 

 
- Dia 3 d’octubre: Participació, juntament amb altres regidors, en la 

celebració del Dia del Mar. 
 

- Dia 4 d’octubre: Assistència a la Junta General del CASC i del 
SUMAR, a Salt, Girona. 

 
- Dia 5 d’octubre: Participació en el programa del Canal Català de la 

Selva, Fil directe amb l’alcalde. 
 

- Dia 5 d’octubre: Visita institucional de l’Hble. Sr. Jordi Ausàs, 
conseller de governació i d’administracions públiques, i posterior 
sopar de noces d’or per a la gent gran dels Pirineus i Lleida, a l’Hotel 
Rosamar. 

 
- Dia 6 d’octubre: Participació en el programa del Canal Català, Per 

Llogar-hi Cadires. 
 

- Dia 7 d’octubre: Assistència juntament amb els regidors de la 
corporació al sopar de l’Associació Catalana Contra el Càncer a l’Hotel 
Santa Marta  

 
- Dia 8 d’octubre: Assistència , juntament amb els altres membres, a 

la Junta Rectora de la Ràdio. 
 

- Dia 13 d’octubre: Participació en el programa del Canal Català, 
Catalunya Opina. 

 
- Dia 14 d’octubre: Assistència,juntament amb els altres membres, a 

la Junta Local de Seguretat. 



 

 
- Dia 17 d’octubre: Assistència delegada a la regidora Sra. Laura 

Bertran, al sopar de gala del Cantate Barcelona Friends&Music, Hotel 
Evenia Olympic. 

 
2. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 849/2010 PEL QUAL ES 
NOMENAVA ALS  MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DEL 
TERME MUNICIPAL DE LLORET DE MAR AMB TOSSA DE MAR. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera, el qual dóna lectura 
íntegra a la part dispositiva del Decret d’Alcaldia 849/2010, que avui es 
proposa ratificar. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Atès que per raons d’urgència es dictà Decret d’Alcaldia de data 
30/06/2010 núm. 849/2010 nomenant als membres de la Comissió 
de Delimitació dels límits del terme municipal de Lloret de Mar amb el 
municipi de Tossa de Mar, indicant-se en aquest mateix Decret que 
s’hauria de ratificar expressament pel Ple municipal. 
 
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: 
 

“DECRET D’ALCALDIA 849/2010 
 
REF. EXP.: COMISSIÓ DELIMITACIÓ 
REF. DECRET: DA- 30/06/2010 -SERVEIS JURÍDICS (UNITAT JURIDICA) 
 
Per acord Plenari de data 24/03/2005 es va nomenar els membres de 
la Comissió de delimitació, essent els mateixos fins a l’actualitat, tal i 
com es va detallar en l’escrit tramès en data 04/11/2008 en relació a 
les actes de delimitació amb el terme municipal de Tossa de Mar. 
 
De conformitat a l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial, 
assenyala que si durant la tramitació de l’expedient de delimitació es 
produeix renovació de consistori, s’ha de nomenar una nova Comissió  
per decret d’alcaldia amb posterior ratificació pel Plenari. 
 
RESOLC: 

 
PRIMER.- Nomenar com a membres de la Comissió que ha de 
representar aquest  Ajuntament en les operacions de delimitació amb 
els diferents municipis afectats, les persones següents: 



 

 
- Sr. Xavier Crespo i Llobet, Alcalde 
- Sr. Josep Valls i Méndez, Regidor delegat de Planificació 

Urbanística 
- Sr. Ignasi Riera i Garriga, Regidor delegat d’anàlisi del territori 

i processos electorals 
- Sr. Rafel Josep Garcia i Jiménez, Secretari General 
- Maria Josep Rodríguez Parés, Cap de la Secció d’Informació i 

Anàlisi del Territori. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Direcció General 
d’Administració Local, als efectes que siguin procedents. 
 
TERCER.- Ratificar aquesta resolució en la primera sessió que celebri 
el Ple Municipal. 
 
Així ho mana i signa l'alcalde, Sr. Xavier Crespo i Llobet i jo, el 
Secretari, Sr. Rafel Garcia Jimenez, en dono fe. 
 
Lloret de Mar, 30 de juny de 2010” 

 
3. PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 5/10 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que, 
el que avui es proposa, és l’aprovació de l’avançament de les inversions per 
a l’any vinent, donat que amb l’actual legislació no es podrà fer durant l’any 
2011. 
 
Seguidament, dóna lectura a una bona part de les partides objecte d’aquest 
expedient de modificació. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que aquesta proposta d’avançament de les 
inversions és, per tant, un avançament dels pressupostos, i s’ha realitzat de 
forma unilateral per l’equip de govern. No han comptat per rés amb 
l’oposició. 
 
Destacaria que novament apareix una partida per augmentar el cost de 
l’edifici sociocultural, i que també amb la relació hi ha un seguit d’obres 
pendents, com la Plaça de la Magnòlia i altres. 
 
Creuen que l’equip de govern hauria d’haver esperat una mica més, ja que 
amb aquesta decisió deixa les mans lligades als propers equips de govern. 
 
Repeteix que a ells no se’ls ha demanat opinió i que, per tant, no han 
participat. Evidentment, estan d’acord amb algunes de les inversions 



 

proposades, però no amb totes, i que se segueixi prioritzant grans 
projectes davant d’altres, que creu que són més necessaris. 
 
Finalitza, doncs, dient que considera precipitat i que entén que s’hauria 
d’haver demanat la opinió a la resta de grups polítics. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor, dient que avui és un cas atípic, doncs 
s’aproven les inversions abans i separadament de tot el pressupost. Es 
evident que són les inversions prioritàries de l’equip de govern i segur que 
tots en tenim de diferents. 
 
De totes maneres, voldria que li expliquessin dues de les partides. Una 
d’elles és el sobrecost de l’edifici sociocultural, doncs es torna a 
suplementar avui. L’altra és la del camp de futbol, en el que segons els 
informes tècnics es faran els vestidors, però donat que en el FEESL ja es 
van dedicar 400.000 euros i avui es torna a posar una quantitat semblant, 
800.000 euros semblen molts diners per a uns vestidors. 
 
Amb aquesta modificació, en endeutament ens anem al 93%, i donat que 
encara falta el crèdit de la caserna, suposa que ens anirem ben bé al 98%, 
és a dir, que en 4 anys gairebé haurem doblat aquest endeutament. 
 
Hem de tenir molta cura amb les despeses, tot recordant que una vegada 
fets aquests equipaments tindrem un elevat cost de manteniment. Hauran 
de posar el fre de ma en els pressupostos. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que avui tenim a sobre de la taula 
una modificació de crèdit excepcional i històrica: una inversió de gairebé 
cinc MEUR.  
 
El motiu, com tots sabem, és que el Ministerio de Economia de l’Estat 
Espanyol no permet que els Ajuntaments no sanejats econòmicament, és a 
dir, que superin el 75% d’endeutament, demanin crèdits l’any vinent, el 
2011. I l’Ajuntament de Lloret de Mar, incloent el crèdit que avui ens 
proposa demanar, superarà el 93% d’endeutament.  
 
Per això demana aquest crèdit de gairebé cinc MEUR abans que s’acabi 
l’any, perquè l’any vinent no ens permetran fer-ho. Aquesta és la 
conseqüència de que l’equip de govern hagi estirat més el braç que la 
màniga.  
 
L’endeutament és bo i necessari sempre que es mantingui en uns límits 
raonables. A la documentació que tenim es proposen prop de 40 actuacions 
urbanístiques, que es pagaran amb aquests diners que es demanaran. Prop 
de 40 obres, que no diem que no siguin necessàries, però que sí creiem que 
no són urgents, almenys una bona part d’elles.  
 



 

Vostès sí que veuen la urgència perquè s’acosten les eleccions, i per això 
ens presenten el seu llistat d’obres electoralistes, això sí pagades amb el 
diners de tota la ciutadania. 
 
Farà un repàs d’algunes de les partides, així es preveuen 648.000 euros per 
la Plaça de la Magnòlia. Amb aquests diners podria quedar molt maca, però 
s’ha de tenir cura de com es fa. Realment està molt deteriorada, sobretot a 
partir de la realització de dues obres. Pregunta què s’ha fet amb la fiança 
d’aquestes dues obres, si es van retornar. Realment es van carregar 
arbres, panots i varen tirar ciment. 
 
Pel que fa a les obres de Vicenç Bou, es va fer una primera fase, i el Sr. 
Valls li va dir que no es continuava perquè s’havia sol.licitat una obra la c/ 
Oliva. Perquè es fa ara, és que ja no es fa l’obra o és per motius 
electoralistes?. 
 
Evidentment, l’Avda. Just Marlès té les voreres molt malmeses però des de 
fa molt temps. Com sempre, per la premsa, s’ha dit que es faria un concurs 
d’idees. La pregunta és si es farà ara la remodelació de la Riera i de la Plaça 
Pere Torrent o si s’esperarà a tenir un projecte conjunt de tot. 
 
Pel que fa al camp de futbol, ja al FEESL va anar una primera fase, amb la 
quantitat de 400.000 euros que avui es posen superaran els 700.000, i 
sembla molts diners per a uns vestidors, o què es fa en ells?. 
 
També cita les obres de l’entorn del teatre i les referents a Can Saragossa. 
Ambdues, amb la modificació de crèdit d’abril, estaven pressupostades en 
192.000 i 71.000 euros respectivament, i ara les dues se suplementen de 
nou. Quina mena de planificació es fa?. 
 
En aquesta mateixa modificació d’abril, es dedicaven 93.000 euros a 
pavimentar carrers, després es varen treure i ara se’n posen 100.000; 
perquè aquests canvis?. 
 
El projecte de la rotonda de l’Avda. De Vidreres ha sofert 3 modificacions i 
en cadascuna s’ha incrementat el cost. Entén la última perquè és per 
motius de seguretat de la Guàrdia Civil. Aquesta obra és molt necessària, 
doncs està en un punt circulatori molt conflictiu. 
 
També es preveuen 422.000 euros per fer una rotonda a l’Avda. Roca 
Grossa, que entén que és totalment innecessària. Ha de dir que el primer 
projecte, una mica més barat, ja es va aprovar per Junta de Govern de 
17/07/2009, és a dir, abans que es parlés dels canvis en la implementació 
del trànsit. Això demostra improvisació i torna a insistir que és innecessària, 
com ho era la que s’anava a fer al passeig que, per sort, al final no es fa. 
 



 

Finalment, la perla de la modificació és l’edifici sociocultural, que tenia un 
preu de licitació de 8.560.000 euros i estem ja per més d’11 milions. Es a 
dir, un augment de més de 2,5 milions d’euros i més de 2 anys de retard. 
 
Tot això ens fa posar en dubte novament la capacitat de l’equip de govern 
per gestionar les obres, i mentrestant hi ha barris que també necessiten 
inversió, com per exemple el barri del Molí, que està cada vegada més 
degradat, i en el que vostès no dediquen ni un cèntim, a l’igual que en 
altres barris.  
 
Es per això que en aquest tema es dóna molt mala nota i no podrà donar 
suport a la proposta. 
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Ontañón dient que és històric que 
s’hagi d’aprovar les inversions dels pressupostos tan aviat, però es fa 
perquè no tenim una altra possibilitat. 
 
Lamentablement encara no està resolt el finançament local ni sembla que 
es vagi a fer. Per tant, creu que l’Ajuntament ha elegit la única opció 
possible, ja que les administracions estan per resoldre els problemes, i això 
és el que s’intenta fer avui amb aquesta proposta. 
 
Tot seguit, intervé la Sra. Parrilla dient que vertaderament aquest és 
gairebé el pressupost de l’any vinent, però amb una visió parcial, doncs 
solament tenim les inversions. 
 
Ells volen parlar d’algunes de les partides de la proposta, doncs creuen que 
alguna d’elles s’han d’explicar en profunditat per l’equip de govern. Així, 
dintre del crèdit extraordinari, hi ha 400.000 pel camp de futbol i no tenim 
clar si són per mobiliari. De totes maneres, els sembla que són molts 
diners. 
 
També els sorprèn que per a l’edifici sociocultural hagi una partida 
important per als bucs d’assaig. Volen dir que aquest equipament no hauria 
d’anar al teatre?. Més ben dit, no anava al teatre, l’han canviat?. 
 
Respecte a dedicar una partida a remodelar la Plaça de la Magnòlia, ja 
estan d’acord, però ells, com ja van dir en el seu dia, l’haurien inclòs en el 
FEESL. Ja sap que s’han esperat a què es fessin les obres dels edificis 
d’aquest indret. Però el preu els sembla massa car. Què s’ha fet amb les 
garanties dipositades per la construcció d’aquests edificis?. 
 
Pel que fa als suplements de crèdit, es refereix a les partides que es 
dediquen a dues rotondes de l’Avda. Vidreres i de l’Avda. Roca Grossa 
respectivament. I la pregunta és si no es poden fer més barates. Parlant de 
rotondes, veu que es van dedicar 24.000 euros a una rotonda al final de la 
riera que no ha servit per res. 



 

 
Finalment, vol esmentar l’edifici sociocultural, l’obra del qual es va adjudicar 
el juny de 2006 per 8,5 milions d’euros. Posteriorment, es van afegir 1,5 
milions, i ara es tornen a afegir 700.000 euros, la qual cosa fa gairebé 11 
milions d’euros. A això s’hauria d’afegir al cost dels lloguers dels serveis 
que hauran d’anar a aquest edifici, que en conjunt estan al voltant dels 
500.000 euros. Es a dir, un sobrecost del voltant del 40%. 
 
Contesta el Sr. Valls que en aquesta proposta s’han recollit suggerències de 
diferents grups, moltes d’elles d’ERC. 
 
Malauradament, aquestes inversions s’han d’aprovar ara, doncs no serà 
possible fer-les l’any vinent. I menys encara es podran inaugurar abans de 
les eleccions municipals, ja que abans s’han de redactar els projectes, 
perquè ara solament consten memòries valorades, com ja és pràctica 
habitual. 
 
No és que sigui normal el que avui fem, però tampoc és ni atípic ni històric, 
en altres ocasions, si bé parcialment, ja s’ha fet. 
 
Pel que fa al camp de futbol, al FEESL va anar una primera fase referent a 
la estructura de l’edifici, però el projecte estava redactat per tota l’obra. Ara 
s’aprova aquesta segona fase perquè hem de compaginar el ritme de la 
construcció amb les que s’estan realitzant a l’antiga plaça de braus. 
 
Parlant una altra vegada del sociocultural, hem de repetir el que ja hem dit 
en altres ocasions, i que queda clar en els informes tècnics, que sembla que 
alguns no saben interpretar. Hi ha una part que és excés d’amidaments i 
una altra que són partides que no estaven contades i que, per tant, s’ha 
hagut de fer preus contradictoris, és a dir, coses que no estaven previstes i 
que s’ha hagut de fer. 
 
Tant unes com altres estan degudament certificades pels tècnics, tant de 
l’obra com municipals. També hi ha 243.000 euros d’escomeses. 
 
Si ens referim a l’endeutament, pensa que l’actual nivell no és per 
preocupar-se, donat que actualment el topall està en el 125%. També hem 
de dir que la qualitat del nostre crèdit no és dolenta. Recorda que l’any 
1998 la càrrega financera era d’un 16’5% i ara és d’un 11’5%. 
 
Pel que fa al tema dels avals de les obres que s’han realitzat en els últims 
anys en la Plaça de la Magnòlia, preguntarà a veure com està el tema de la 
seva devolució.  
 
Ha de dir que últimament s’ha retirat una llicència que havia demanada al 
c/ Vicenç Bou, i és per això que es posa ara la partida per a la remodelació 
d’aquest carrer. 



 

 
La partida dedicada a l’entorn del teatre, és per lligar-ho amb el parc de 
Can Xardó. La rotonda de l’Avda. de Vidreres s’ha incrementat per 
exigències de temes de seguretat, doncs no oblidem que es troba l’edifici 
de la Guàrdia Civil. 
 
Potser no és encertat parlar de rotonda quan ens referim a l’Avda. Roca 
Grossa, potser seria més adequat parlar de reurbanització, doncs el que es 
farà és arranjar voreres en aquella zona, fins i tot el Barri dels Pescadors. 
 
Recorda que en el programa electoral del seu grup de CIU, anava com a 
una de les prioritats d’aquesta legislatura la implementació de la regulació 
del tràfic. Per això s’han fet la central de trànsit i les altres actuacions que 
comporten en alguns llocs canvis de circulació. Es un pas valent. 
 
Ha de dir que aquestes inversions suposen obres a tots els indrets de la 
població i no solament al centre. El preu previst per les obres de la Plaça de 
la Magnòlia és un preu alçat, però a mes hem de tenir en compte que 
l’àmbit és de més de 3000 m2. Segurament vostès haguessin fet els bucs 
d’assaigs al reves que nosaltres, donant igual on s’haguessin posat. No tinc 
dubtes que vostès tenen una pròpia visió parcial d’aquestes inversions. 
 
El Sr. Alcalde intervé dient que els bucs d’assaigs sempre han estat 
previstos al sociocultural. El que es fa ara és insonoritzar-los, doncs no 
estava previstos, doncs no estava previst. No és cap desencert, i com ja ha 
dit, estaven previstos aquí des del principi, donat que necessiten unes 
característiques diferents al que es pot fer al teatre. 
 
De nou, intervé el Sr. Coloma dient que ell pensa que això s’hauria de 
portar conjuntament amb tot el pressupost en el mes de desembre. 
 
Com ja ha dit abans, estan d’acord en algunes de les inversions, però 
també diu que això suposa un alt endeutament i que no deixa marge de 
maniobra a un posterior Ajuntament. Hem de tenir en compte que els 
ingressos seran menors i que s’haurà de tenir cura en fer el pressupost, 
sobretot tenint en compte el cost de manteniment i de personal dels nous 
equipaments. 
 
Finalitza dient que creu que aquesta proposta d’inversions s’hauria d’haver 
fet, com sempre, amb la presentació de tot el pressupost. 
 
Pren la paraula, novament, el Sr. Teixidor dient que entenen que l’equip de 
govern no hagi volgut corre el risc d’esperar i trobar-se que no pot fer el 
crèdit. Segur que els números que s’han manegat són reals, però el Sr. 
Valls s’ha hagut de remuntar a l’any 1998 (és a dir, fa 12 anys) per trobar 
una data que li fos favorable. 
 



 

Si ha parlat del camp de futbol ho ha fet perquè ha llegit la memòria de 
l’obra, i sembla que la primera inversió ha estat solament per als accessos, 
no tant per als vestidors. 
 
En el sociocultural portem 2 anys de retard i això fa que s’hagi de pagar 
molts diners en lloguers per als equipaments que han d’anar en aquest 
indret. Es refereix a l’informe tècnic sobre aquest edifici i del mateix es 
dedueix que encara pot haver més increment. Queda clar que aquest 
equipament es farà en retard i que el seu cost s’ha disparat. Vostès parlen 
de millores, nosaltres parlem d’increments. 
 
A vostès no els preocupa l’endeutament, però hem de ser realistes, vostès 
l’han doblat gairebé en aquesta legislatura. No podem estirar més el braç 
que la màniga i pensa que ens hem d’apretar el cinturó. Voldrà veure com 
es fa el pressupost, tenint en compte que s’ha de pressupostar també la 
neteja i el manteniment dels nous edificis. 
 
Ha fet una crítica constructiva, centrant-se solament en dues partides. 
Pensa que haurà d’haver altres modificacions, o al menys ell ho demanarà. 
I encara queda un altre Ple per fer aquest crèdit. 
 
Finalitza dient que hem de tenir molta cura i prioritzar les despeses 
generals. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Garcia, dient que a l’edifici sociocultural hi ha 
excés d’amidaments perquè es fan coses que no són necessàries, i això no 
passaria si el projecte estigues ben fet. 
 
L’empresa porta un retard de més de 2 anys, i confia que es faci complir les 
penalitzacions previstes en el contracte, quan finalitzin les obres. 
 
També ha de dir que no solament el centre necessita obres, també es 
necessiten en els barris, com per exemple els carrers de El Molí. També 
altres barris, com La Càndida, necessiten obres, i tots ells necessiten més 
seguretat. 
 
Finalment es refereix al cost del sociocultural, i donat que en algun lloc es 
diu que es rebaixen partides, es pregunta si això es deu a què, en algun 
cas, s’han estalviat en material. 
 
Novament, pren la paraula la Sra. Parrilla, dient que l’apartat d’inversions 
d’un pressupost sempre assenyala les línies mestres d’això que pensa fer 
un equip de govern durant un exercici. 
 
L’any que ve és un any d’eleccions, és fàcil, doncs, intuir la relació. Ells 
veuen en aquesta proposta un interès electoral, remodelen places, 
arrangen carrers, etc.  



 

 
Així, ara volen arranjar les voreres de la Riera, quan fa anys que estan molt 
deteriorades i en un estat lamentable. La última actuació va ser fa 4 o 5 
anys.  
 
També ara es recorden de la Plaça de la Magnòlia, però fa molt temps que 
també s’hauria d’haver fet. 
 
En canvi, no hi ha inversions als barris, i és evident que les grans inversions 
són per a tothom, només faltaria. Troba que els diners dedicats a la millora 
de les instal.lacions a les platges són molt poques, i més tenint en compte 
que són molt utilitzades i que han de tenir la millor qualitat possible. 
 
Evidentment, són els pressupostos de l’equip de govern i creuen que són 
electoralistes. No dubten de la capacitat de l’Ajuntament de Lloret de tornar 
els diners dels crèdits, però també pensen que el proper equip de govern 
no tindrà cap marge per fer inversions, i això ho lamenten, com també el 
que no els hagin deixat participar, ells haguessin volgut fer-ho, com la resta 
de l’oposició. 
 
Contesta de nou el Sr. Valls, en resposta al Sr. Teixidor, que no ha citat 
l’any pitjor, perquè llavors hauria d’haver citat l’any 2000 (això respecte a 
la càrrega financera). 
 
Parlen d’electoralisme en l’any que fem menys inversions. La realitat és que 
aquest equip de govern té idees i projectes. 
 
Aquest any tocarà la Riera, i lamentablement hi ha pocs diners, com 
sempre i per tots els llocs. 
 
Es evident que hem d’intentar contenir la despesa, però hi ha coses que 
s’han de fer. Del que estem parlant ara, de la Riera, té relació amb l’obra 
del sociocultural. Mes endavant ja serà el moment de fer un projecte més 
global. 
 
No és veritat que no es faci rés al Molí o a la resta dels barris. Com ja ha 
dit, els grans equipaments són per tots els ciutadans de Lloret, visquin o 
visquin. 
 
Es normal que a inversions es dediqui no més del 5% del pressupost 
corrent i que la resta vagi a crèdit. Això és el que es farà. 
 
Ja estem treballant en la confecció dels pressupostos consolidats d’aquest 
Ajuntament. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que aquesta modificació es 
podria haver fet o no, però creu que econòmicament era millor fer el crèdit 



 

ara que no posteriorment. I ho diu perquè la previsió dels tipus sembla que 
anirà a pitjor. De totes maneres, ha de recordar que els crèdits els donen 
els bancs. 
 
Els Ajuntaments i els diferents governs poden demanar i dir que tenen una 
determinada situació econòmica, el que no sabem és si els bancs els 
creuran o no. Potser no tots els Ajuntaments aconseguiran que els donin 
crèdits. 
 
De fet, el govern de la Generalitat ha hagut d’emetre Bons a un 4’75% més 
un 3% que cobren els bancs, i seran aquests els que facin el negoci. 
 
L’Ajuntament de Lloret està sanejat i encara tenim crèdit, i també hem de 
dir que en els propers mesos toca pagar a algú dels que ja teníem, i per 
tant disminuirà el deute. 
 
Es parla de la Plaça de la Magnòlia i ha de recordar que en temps del 
govern del PSC encara estava pitjor, degut a les moltes obres que es varen 
fer de particulars. En aquest moment no hi ha cap previsió de més obres i 
per això pensem que és un bon moment per fer-les. Al menys, sinó, haurà 
partida en el pressupost i es faria quan es pugui, difícilment abans de les 
eleccions, la tramitació administrativa és la que és. 
 
Les obres del c/ dels Mestres s’han de fer i a la Riera s’han passat 
últimament serveis. Encara no se sap el projecte que es farà i no es 
descarta que es faci un concurs d’idees. 
 
Hi ha un seguit de partides que ningú ha citat, que són compromisos de 
l’Ajuntament, com és l’aportació a la Fundació Sant Romà, el conveni amb 
Els Pescadors, el compliment de sentència amb La Creu de Lloret, o l’últim 
pagament de l’adquisició dels terrenys de Can Buc. 
 
Està convençut que tots vostès estarien d’acord amb gairebé totes elles. 
Tots partim d’un projecte i nosaltres complirem el nostre. 
 
Hem invertit al llarg de les dues legislatures, i han estat unes inversions 
equilibrades i tenint en compte la situació en cada moment. Ara, 
evidentment, no podem ser expansius. 
 
Respecte a les rotondes, la del costat de la Guàrdia Civil està pendent de la 
signatura final en aquesta institució, i la que es denomina rotonda de la 
Roca Grossa, tal i com ja s’ha dit, no serà tal sinó una remodelació i 
eixamplament de voreres, entre altres també del barri dels Pescadors. 
 
Evidentment, a nosaltres tampoc ens ha agradat el retard de les obres, 
però els lloguers per tenir funcionant els diferents serveis eren necessaris. 
Ara les obres porten un ritme correcte. 



 

 
Sense més deliberació, i per 13 vots favorables dels regidors de CIU i PP, 1 
abstenció del GRILL i 7 vots en contra dels regidors de PSC-PM, ICV-EUIA  i 
ERC, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

Atès  que  es  necessari atendre  determinades despeses que no 
poden demorar-se i s’ha procedit a suplementar  aquelles partides  
insuficientment dotades així com crear-ne de noves  amb crèdits 
extraordinaris, d’acord amb les següents prescripcions: 
     
A) Aprovar les següents modificacions pressupostàries 
 
  I) Crèdit extraordinari (inversió)  

 
       codi detall Increment  
1331 63201 Aparc. Pl. Pere Torrent - Adeq. Accessos 137.952,21 
1334 62301 Aparc.Plaça de Braus - Equipaments 61.800,00 
1550 61921 Vies Púb.-Remodelació Plaça de la Magnòlia 648.682,58 
1550 61922 Vies Púb.-Remod.tram c/ Vicens Bou-

Hip.Làzaro 420.750,00 
1550 61923 Vies Púb.-Remod. C/ Rafel Casanoves 99.193,54 
1550 61924 Vies Púb.- C/ Mestres 150.000,00 
1550 61925 Vies Púb.-Reparació voreres Avgda. Just 

Marlés 327.756,00 
1710 61902 Parcs i Jardins.- Instal.lació tanca bici park 15.656,83 
1710 61903 Parcs i Jardins.- Àrea esbarjo gossos Parc 

Urbà Monterrey 7.164,96 
1710 61904 Parcs i Jardins.- Equip.Centre interp. 

ambiental Fenals 23.200,00 
3340 62300 Cultura.- Bucs d'assaig edifici Sociocultural 123.323,45 
3200 63201 Ensenyament.- Reform.aules antic Sindicat 10.100,00 
3340 78001 Cultura.- Aportació Cofraria Pescadors 18.365,27 
3351 62300 Teatre - Equipament audiovisual 88.075,20 
3421 63201 Camps de futbol - Reposició instal.lacions 400.262,15 
       
    Total suplements de crèdit 2.532.282,19 

 
  II) Suplement de crèdit (inversió)  
 
       codi detall Increment  
1320 62300 Policia Local - Adquisició material tècnic  6.000,00 
1510 78000 Serv. Urbanisme - Aport. Ent. Conservació 150.000,00 
1510 64001 Serv. Urbanisme - Encàrr. i proj. tècnics 116.000,00 
1510 62300 Serveis Urb.- Millora entorn teatre 60.000,00 
1510 62301 Serveis Urb.- Urb. Entorn Can Saragossa 9.737,86 



 

1510 60001 Serveis Urb.- Adq. Terrenys Can Buch 375.623,50 
1510 62703 Serveis Urb.- Obres adeq. La Creu de Lloret 150.000,00 
1550 61907 Vies Púb.-Rep. Pav. Carrers 100.000,00 
1550 61901 Vies Púb.-Rotonda Avda. Vidreres 146.911,01 
1550 61900 Vies Púb.-Rotonda Avda. Roca Grossa 23.798,23 
1640 63201 Cementiri - Rehabilitació i ampliació 130.000,00 
1650 63200 Enllumenat.- Reformes i millores 57.331,86 
1690 62300 Serv. Públics -Útils i eines 10.000,00 
1710 61901 Parcs i Jardins.- Reformes i millores 75.000,00 
1720 62300 Medi Ambient - Adq. de material 30.000,00 
1790 62300 Platges - Millores instal.lacions 50.000,00 
3213 63200 CEIP Pompeu Fabra- Reformes 10.831,00 
3214 62300 CEIP Àngels Alimany.- Reformes 21.617,60 
3216 63200 Llar infants Lola Anglada.- Reformes 32.451,00 
3340 63200 Cultura - Constr. complex cultural i d'oci 710.490,62 
3360 78000 Instal. Htóric. Artís.- Aport. Fund.St Romà 30.000,00 
4540 61900 Camins i rieres - Adeq. i millora 30.000,00 
9200 62500 Serv. Grals. -Mobiliari i equip 26.925,13 
9202 62500 Arxiu - Adquisició material 20.000,00 
9260 62601 Serv. Inform.-Adq. Harw. I softw. 75.000,00 
        
    Total suplements de crèdit 2.447.717,81 

 
B) Els recursos  econòmics  a utilitzar  per  a  fer  front a  
l’expedient de referència se instrumentarà  d’acord  amb  el  que  
disposa  article 177.4  R.D.  2/2004 de 5 de març. 

 
  I) Majors i/o nous ingressos (inversions) 
    
        codi detall  Increment  
  97003 Préstec a llarg termini 4.942.494,00 
  75105 Generalitat.- Subv.equip.audiovisual teatre 37.506,00 
        
    Total majors ingressos 4.980.000,00 

 
C) L’import de 4.942.494,00 € de l’operació de crèdit es destinarà a 
les finalitats assenyalades en la modificació de crèdit que s’aprova i es 
concertarà amb qualsevol entitat financera al tipus d’interès i 
comissions establertes 

 
4. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) EN L’ART. 
201 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, REFERENT A LES 
CONDICIONS D’EDIFICACIÓ I ÚS DINS L’ÀMBIT PMU 6 DALT DEL 
PUIG. 



 

 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls el qual dóna lectura a 
la part dispositiva de la proposta. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

FETS: 
 

1.- En sessió de data 2 d’agost de 2010, el Ple de la Corporació 
acordà:   
 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) en l’art. 201 de la Normativa 
Urbanística, referent a les condicions d’edificació i ús dins l’àmbit PMU 
6 Dalt del Puig, que ha estat redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals essent d’iniciativa municipal. 
 
Segon.- La participació ciutadana es concreta en el tràmit 
d’informació pública pel termini d’un mes amb la publicació del 
corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província, diari d’àmbit 
gironí, Tauler d'Anuncis i Web Municipal.. 

 
2.- L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini d’un 
mes amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la 
província de Girona núm. 159 de data 19 d’agost de 2010, El Punt 
Diari de data 26 d’agost de 2010, el Diari de Girona de data 11 
d’agost de 2010, Tauler d'Anuncis de la Corporació i Web Municipal. 
 
3.- Durant el termini d'informació al públic no s'ha presentat cap 
al�legació, tal i com es desprèn de la certificació lliurada pel Secretari 
Delegat i que consta a l'expedient administratiu tramès a aquests 
efectes. 
 
FONAMENTS DE DRET: 

 
I.- S’apliquen a aquest expedient els art. 8 i 85 del Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme; art 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme; i l’art. 52 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals 
i Turisme, adopta el següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla 



 

d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’art. 201 de la 
Normativa Urbanística, referent a les condicions d’edificació i ús dins 
l’àmbit PMU 6 Dalt del Puig, que ha estat redactada pels Serveis 
Tècnics Municipals essent d’iniciativa municipal.  
  
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat 
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes 
de la seva aprovació definitiva, si s’escau. 

 
5. ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA DEL SR. EDUARD COLOMA I 
BOADA AL SEU CÀRREC DE REGIDOR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Coloma dient que 
ha adoptat aquesta decisió per motius personals. Com tots saben, té un nou 
càrrec a l’empresa i això fa que no tingui tot el temps que ell creu que s’ha 
de dedicar a la tasca de regidor. 
 
Ell és una persona responsable que vol dedicar a totes les coses el temps 
necessari, i això no podia continuar fent-ho. No pot fer les coses de 
qualsevol manera. 
 
Agraeix la confiança tant de la Secció Local d’ERC com dels seus companys, 
i és per això, perquè el substitueixi algú que tingui temps, pel motius que 
se’n va. 
 
Al seu costat, i també darrera, ha hagut molta gent del seu partit que està 
treballant, i és per això que ha d’haver algú que pugui tenir temps suficient 
per fer aquesta tasca. 
 
Ell va entrar en el 2003 com a regidor, i creu que ha tingut el seu propi estil, 
per alguns ja sap que massa tou, però és la seva forma de fer. Ell entén que 
la política municipal té com a objectiu últim el fer el millor per al poble. 
 
Està orgullós d’haver participat en la planificació de Lloret aprovant-se el 
nou POUM. A vegades ha mirat més per Lloret que per al seu propi partit, i 
així ha buscat la col.laboració de les diferents Conselleries en les que 
governava ERC. Ell creu que, malgrat estar en l’oposició, el primer sempre 
és treballar per Lloret. 
 
El que importen són les persones i en aquesta casa he trobat bones 
persones. Com ja ha dit, és un pas dolorós per ell, però necessari. I ho fa 
perquè no té temps i no vol perjudicar el treball del partit. 
 
Vol donar les gràcies a l’empresa, per tant, a la família Palacín i al Jordi, 
també als amics i companys d’ERC de Lloret, que sobretot són amics. 
 
També als tècnics de l’Ajuntament, agraint-los la seva professionalitat tant a 



 

tècnics com a funcionaris pel seu tracte i les atencions quan ha demanat 
informació. Es refereix a l’Interventor i a Rafael, el Secretari, i sobretot vol 
parlar del seu amic Kico, al que dóna les gràcies (ja no està entre 
nosaltres), i que tant com arquitecte i com a persona, li va ensenyar moltes 
coses. 
 
Ell està en política des del 1994 i vol donar les gràcies a tots els companys 
de les dues legislatures. Vol mencionar el Quim Teixidor, ja que han 
compartit tots aquests anys, i també al Sr. Ontañón, ja que –malgrat les 
diferències- ha aconseguit que presentés dues mocions en català. 
 
Vol mencionar també en Pep Valls perquè, en els moments difícils, sempre 
l’ha tingut al seu costat, i també a l’Alcalde, que malgrat tenir projectes 
diferents ha tingut sempre un tracte personal molt correcte i al que desitja 
sort en la seva vida. 
 
En definitiva, a tots en general perquè, encara que sembli que avui toca dir-
ho, la realitat és que ha estat així, perquè tots ens hem respectat les 
nostres idees. 
 
El seu pas per l’Ajuntament li ha passat factura personalment, però seguirà 
amb la il.lusió de treballar per Lloret des de la seva vida privada, des de la 
segona línia, sobretot pel turisme, cosa amb la que coincideix amb el Sr. 
Ontañón. 
 
Ha estat un plaer treballar amb tots vosaltres per Lloret i us dono les 
gràcies a tots. Visca Lloret i Visca Catalunya!. 
 
Intervé el Sr. Teixidor dient que té sort l’Eduard que avui no es vota, sinó 
no li acceptarien la renuncia. Sobretot, ha primat la amistat sobre les 
diferències, i li desitja el millor en la seva vida professional. Salut i sort, i 
que tot et vagi molt bé. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Garcia dient que nosaltres no tenim res 
a dir respecta a la decisió que ha pres el senyor Coloma de renunciar al seu 
càrrec de regidor. Respectem la seva decisió, com no podia ser d’una altra 
manera.  
 
Però, a títol personal, haig de manifestar que avui diré adéu a un amic, a un 
company, amb el que hem compartit inquietuds polítiques durant una bona 
colla d’anys, tants com més de dotze, si no em falla la memòria. Avui diem 
adéu a una persona treballadora, afable i molt honesta. Et trobaré a faltar, 
Eduard. 
 
Intervé, a continuació, el Sr. Ontañón dient que políticament estan a les 
antípodes, però avui no parlaran de política. El que volen dir és que ha estat 
un plaer conèixe’l i li desitgen èxit professional i felicitat en allò personal. 



 

 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Elorza, dient que ha demanat ser ell el 
portaveu en aquest punt, per la seva amistat i perquè són gairebé veïns. Ha 
estat un plaer per tot el grup tenir-lo com a company i personalment a mi 
un goig tenir-te com amic. 
 
Molta sort perquè te la mereixes. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que l’Eduard ha estat un 
regidor conseqüent a les seves idees i principis polítics, sempre respectuós 
en el tracte i diferenciant clarament les relacions personals amb la política. 
 
Ser regidor és positiu, però també suposa renunciar a moltes coses. 
 
Tots et desitgem una pròspera carrera professional en el mon de l’hostaleria 
i tots els regidors destaquem la teva dedicació per Lloret. 
 
Et desitgem el millor professional i personalment, rep una forta abraçada. 
 
Sense més deliberació, el Ple de l’Ajuntament pren el següent acord: 
 

Vist que en data 13 d’octubre d’enguany ha tingut entrada en el 
Registre General d’Entrada (núm. 19.439) un escrit pel qual el 
Regidor del grup municipal d’ERC, Sr. EDUARD COLOMA I BOADA, 
presenta la seva renúncia al seu càrrec de Regidor. 
 
Atès el que determinen els arts. 9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, règim 
jurídic i funcionament dels ens locals, així com l’article 182 de la Llei 
5/1985, de 19 de juny, Orgànica del Règim Electoral General. 
 
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.- Acceptar la renúncia del Sr. EDUARD COLOMA I BOADA al 
seu càrrec de Regidor en el Consistori de Lloret de Mar. 
 
SEGON.- Declarar l’existència d’una vacant de Regidor en el 
Consistori de Lloret de Mar. 
 
TERCER.- Sol.licitar de la Junta Electoral Central que procedeixi, a la 
major brevetat possible, a la designació del candidat que ha d’ocupar 
la vacant produïda per la renúncia de l’esmentat regidor.  

 
PROPOSTES D'URGÈNCIA. 
 



 

No se n’ha presentat cap. 
 
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL. 
 

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

- Mes de setembre: núm. 1234 de data 01/09/10 fins al núm. 1426 
de data 29/09/10. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de setembre: núm. 875 de data 01/09/10 fins al núm. 983 de 
data 30/09/10. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
Pren la paraula la Sra. Parrilla, tot dient que donat que ara és el moment de 
despedir-se de l’Eduard, no donaran lectura a la pregunta per ells 
presentada i demana que l’equip de govern la contesti per escrit. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


