ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 02/06
Dia: 23 de febrer de 2006.
Sessió: ordinària
Horari: de 20 a 21’45 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Anna M. Gallart Torras
Ignasi Riera Garriga
Roma Codina Maseras
Josep Valls Méndez
Francesc Oliva Pujol
Josep Teixidor Charlon
Víctor Manuel Llasera Alsina
Laura Bertran Fontserè
Lucia Echegoyen Lerga
Josep Blanch Soler
Lluïsa Parrilla Alcalde
Darwin Austrich Martell
Susana Yerro Heras
Josep Alvarez Ortiz
Joaquim Teixidor Planells
Santiago Ontañon Castillo
Joan Abaurrea Lesaca
Eduard Coloma Boada
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general
S’han excusat d’assistir-hi:
Josep Bernat Pané
Rosa M. Santamaria Guirado
Per l’Alcaldia es dóna la paraula a la Sra. Echegoyen, per haver demanat
una prèvia.
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Intervé la Sra. Echegoyen dient que avui fa 25 anys de l’intent de cop
d’Estat d’Antonio Tejero Molina.
Després de la transició defensada per molts com a exemplar, i criticada per
molts altres per promoure l’amnèsia col.lectiva respecte al feixisme que ens
va governar durant més de 40 anys, la inestabilitat del govern i la dimissió
d’Adolfo Suarez, entre d’altres, van servir d’excusa a aquells que desitjaven
tornar a temps passats per propiciar l’esdeveniment del que enguany fa 25
anys i que per sort va fracassar estrepitosament.
Molts joves o bé no havien nascut o bé no són conscients del que aquells
dies va passar. Tanmateix això no significa, a l’igual que respecte d’altres
esdeveniments de la nostra història, que els desconeguin o no els valorin.
A nivell de Lloret, la nit de 23 de febrer de 1981 què passava?.
Prescindint del que cadascun fes a nivell particular, estaven reunits als
baixos de l’Ajuntament, convocats per l’APAC, representants de les entitats
socioculturals de Lloret: Casal de l’Obrera, Xino-Xano, Associació de Pintors,
així com l’Alcalde Joan Domènech i el cap de l’oposició Josep Sala. Estaven
reunits per explicar el programa d’activitats de l’any en curs.
Aquella reunió es va convertir en un acte de reafirmació democràtica i de
catalanitat.
El “soroll de sables”, com s’anomena, va fer prendre consciència als
habitants de Lloret, que malgrat les imperfeccions de la democràcia aquest
és el millor dels sistemes.
En aquell moment, els reunits van prioritzar la convivència pel damunt de
qualsevol altre valor.
Però davant de discursos que promouen iniciatives contra la Constitució i
defensen actituds colpistes, davant de tanta crispació, cal recordar els
moments que precediren el 23-F, el dia 23-F i el que ha succeït des de
llavors.
Cal fer pedagogia davant tanta crispació i davant el desig que tenen alguns
de tornar enrere; malgrat que avui la democràcia està més consolidada.
Per això, des del grup de PSC volen fer pedagogia de la nostra història;
condemnar actituds colpistes i discursos que fomenten l’enfrontament entre
territoris i, per tant, entre ciutadanes i ciutadans; així com donar suport als
governs central i autonòmic en la seva defensa de la consolidació
democràtica.
1.- APROVACIO
26/01/2006).

ACTES

SESSIONS
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ANTERIORS

(30/12/2005

i

Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes de les sessions
corresponents als dies 30 de desembre de 2005 i 26 de gener de 2006 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:
-

Dissabte, 28 de gener: Assistència delegada a la regidora de cultura,
Laura Bertran, a l’Assemblea General de l’Associació Catalana de
Puntaires a Barcelona.

-

Dilluns, 6 de febrer: reunió juntament amb la regidora de cultura, Laura
Bertran; el regidor de promoció econòmica, Francesc Oliva i la regidora
de turisme Anna Mª Gallart, així com membres de la productora Alter
Ego amb empresaris locals, per tal d’explicar-los el projecte i demanar la
seva implicació en la sèrie televisiva que es portaria a terme a Lloret de
Mar.

-

Dimarts, 7 de febrer: Assistència, juntament a la reunió de la direcció
operativa de Lloret Turisme.

-

Dimecres, 8 de febrer: Assistència, juntament amb el regidor d’esports,
Joaquim Teixidor; el regidor de promoció econòmica, Francesc Oliva; el
President de la Federació Espanyola de Patinatge, Sr. Paniagua; el
President de la Federació Catalana de Patinatge, Sr. Basiana, el
President del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Sr. Ramon
Ramos, membres del Club Hoquei Lloret, així com representants de tots
els equips classificats, al sorteig de partits de la fase final de la 63a
edició de la Copa de S.M. El Rey d’Hoquei, que es celebrarà a la nostra
vila els dies 9 a 12 de març del present.

-

Dimecres, 8 de febrer: Assistència delegada al Sr. Romà Codina, a la
conferència sobre la immigració subsahariana, part del cicle “Lloret Mar
de cultures” que es va dur a terme a la sala d’actes d’aquest
ajuntament.

-

Dimecres, 8 de febrer: Assistència a la reunió de l’obreria de Sta.
Cristina que es va celebrar a la rectoria de l’Església parroquial de Lloret
de Mar.

-

Divendres, 10 de febrer: Inauguració de les jornades del Consell del
Col.legi de mediadors d’assegurances titulats de Catalunya que es van
celebrar al Gran Hotel Guitart Monterrey.
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-

Divendres, 10 de febrer: Reunió amb l’Excm. Sr. Pere Macias, Senador,
per tal de posar-lo al dia dels temes que afecten al municipi.

-

Dilluns, 13 de febrer: Reunió, juntament amb el 1er Tinent Alcalde,
Josep Valls, amb el Sr. Jordi Iglesias, President del Consell Comarcal de
la Selva, per tractar temes relacionats amb ambdues institucions.

-

Dilluns, 13 de febrer: Reunió amb Ramon Iglesias, directiu de Ràdio
Girona Cadena SER, que ens van venir a exposar el nou projecte de
l’emissora.

-

Dimarts, 14 de febrer: Assistència i participació, juntament amb més
regidors de la corporació i l’arquitecte redactor del Pla General,
Estanislau Roca, a la sessió informativa del POUM, que es va fer a la sala
d’actes de l’ajuntament.

-

Dimecres, 15 de febrer: Assistència delegada al regidor d’Ensenyament,
Francesc Oliva, a la reunió de regidors d’educació amb l’Oficina Municipal
d’Escolarització a les seves poblacions a la Conselleria d’Educació de la
Generalitat per posar en comú els avantatges i inconvenients sorgits de
la gestió de la OME en aquest primer any. També hi van assistir Francesc
Colomé, Director Gral de Planificació i Carles Martínez, Subdirector Gral.
de Centres Docents.

-

Dijous, 16 de febrer: Assistència al Consell d’Administració del Patronat
de Turisme Girona Costa Brava, a la Sala de Plens de la Diputació.

-

Dijous, 16 de febrer: Assistència a la Junta General del Consorci Costa
Brava, que va tenir lloc a la mateixa seu del consorci.

-

Diumenge, 18 de febrer: Assistència i participació, juntament amb altres
membres de la corporació a la 6a edició de la Botiga al carrer.

-

Dilluns, 20 de febrer: Assistència delegada al regidor de medi ambient,
Josep Teixidor, a la presentació del projecte d’implantació de la
certificació EMAS de qualitat ambiental a 15 municipis de l’estat
espanyol, al ministeri de medi ambient a Madrid.

-

Dimecres, 22 de febrer: Assistència delegada al regidor d’ensenyament,
Francesc Oliva, juntament amb la Consellera d’Educació, Hble. Sra.
Marta Cid, a la signatura del conveni pel Pla Educatiu d’Entorn de Lloret
de Mar, dins el marc de les II Jornades d’Educació i Municipalisme al
Palau de Congressos de Catalunya.

3.- PROPOSTA DE CANVI DE DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DEL
GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM AL CONSELL RECTOR DE
L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL “SERVEIS MUNICIPALS DE
COMUNICACIÓ DE LLORET DE MAR”.
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Per l’Alcaldia-Presidència es dóna lectura íntegre de la proposta.
Seguidament, intervé la Sra. Echegoyen dient que aquesta proposta es fa
per poder fer compatibles els horaris laborals i l’horari de les reunions del
Consell Rector de l’Organisme Autònom Local “Serveis Municipals de
Comunicació de Lloret de Mar”, i a fi de mantenir sempre el mateix
representant, per això anomenen la Sra. Susana Yerro.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Joaquim Teixidor agraint la feina feta
pel Sr. Bernat i donant la benvinguda a la Sra. Yerro, que està segur que
col.laborarà com ho ha fet fins ara en altres tasques.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist l’escrit presentat en el registre general de l’Ajuntament en data
15/02/2006 per part de la portaveu del grup municipal del PSC-PM, a
través del qual sol.licita que en la propera sessió plenària ordinària
que se celebri s’acordi designar com a nou membre del Consell Rector
de l’Organisme Autònom Local Serveis Municipals de Comunicació de
Lloret de Mar, la regidora d’aquest grup Sra. Susana Yerro Heras, en
substitució del regidor Sr. Josep Bernat Pané, que fins el moment
representava a l’esmentat grup en el citat Consell Rector.
Atès allò establert en l’article 85 bis 2 a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en la seva redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local; en l’article 38.4 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals; en
l’article 202.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; i en l’article
8 dels actualment vigents Estatuts de l’Organisme Autònom Local
“Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar”.
El Ple Municipal adopta el següent ACORD:
PRIMER. Aprovar la designació de la regidora del grup municipal del
PSC-PM Sra. Susana Yerro Heras com a nou membre del Consell
Rector de l’Organisme Autònom Local “Serveis Municipals de
Comunicació de Lloret de Mar”, en substitució del regidor Sr. Josep
Bernat Pané, que fins el moment representava a l’esmentat grup en
el citat Consell Rector i que cessa com a membre del citat òrgan a
partir de l’adopció d’aquest acord.
SEGON. Comunicar aquest acord al Consell Rector de l’Organisme
Autònom Local “Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar”
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per tal que en doni compte en la propera sessió que celebri, i
notificar-lo als regidors Sra. Yerro i Sr. Bernat pel seu coneixement i
efectes escaients.
4.- INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE
LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE “NOU EDIFICI DE LA
PLAÇA PERE TORRENT A LLORET DE MAR”.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera que dóna
lectura primerament a la proposta, i que continua dient que si bé
normalment els expedients de contractació s’aproven per la Junta de
Govern, aquest es passa per Ple degut al seu import.
També aquesta és la raó que s’hagi de publicar al Diari Oficial de la Unió
Europea, a part dels butlletins oficials que ja es fa per a la resta de
licitacions. Això pot facilitar el que es pugui presentar un major nombre
d’empreses.
Seguidament, fa un breu repàs d’algunes clàusules del plec de condicions,
com són els terminis d’execució; els terminis de garantia que s’estableixen
en 3 anys; la direcció d’obres que correspon a l’arquitecte director del
projecte; al control, que es portarà per part dels tècnics de l’Ajuntament;
als criteris de selecció, als que dóna lectura; i es refereix també a altres
punts del plec que no els cita independentment per ser els habituals en els
plecs de condicions d’aquest Ajuntament.
Intervé el Sr. Coloma dient que li sorprèn que es digui que hi ha 3 anys de
garantia, quan els constructors d’una obra durant 10 anys han de respondre
d’aquesta, i aquí solament parlem de 3.
A continuació, pren la paraula la Sra. Echegoyen dient que l’expedient que
avui pretenen iniciar és molt important. Tant important que l’expedient es
comença sobre un projecte bàsic. Però el projecte bàsic, i per això
s’anomena així, té moltes coses penjades.
I recordarà que a l’aprovació definitiva del projecte bàsic van quedar
nombrosos dubtes que s’havien de solucionar en el projecte executiu.
Entre les coses que van quedar penjades estava que es faria pel CECAM el
geotècnic; que els materials es definirien i que no hi hauria PVC; també
temes mediambientals i deficiència energètica; i per últim, que també es
definiria el tema del pàrquing quan es tingués fet el geotècnic.
L’executiu l’hauria de resoldre tot i resulta que aquest projecte nosaltres no
l’hem vist.
El que es proposa avui és una aprovació d’intencions. Vostès van dir que
Lloret necessita aquest equipament, i que el mereix. Suposa que Lloret es
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mereix molt més que tot això i necessita i es mereix un projecte executiu
d’aquesta obra tant emblemàtica que vostès defensen. Volen saber el que
s’està aprovant.
A més, en la última aprovació, tenien un pressupost de 9.837.000 € i avui
tenim una proposta de 10.284.858 €. Perquè des del mes de desembre, que
s’aprova el pressupost, fins avui aquest ha augmentat en gairebé mig milió
d’euros?. No tenim cap justificació d’aquest fet.
Avui, doncs, estaríem presentant a la població una intenció que aquest
projecte sigui el mateix que va passar pel Ple de maig, amb les
modificacions incloses, i voldrien que els expliquessin totes aquestes coses.
Contesta la Sra. Bertran que respecte al tema dels anys de garantia, no li
pot contestar al Sr. Coloma, i en quant al projecte executiu lamenta que el
grup socialista no l’hagi vist, perquè si que està a l’Ajuntament, i estava a la
seva disposició. En tot cas, demana disculpes.
Pel que fa a la desviació entre el bàsic i l’executiu, aquest és mínim i es pot
comparar amb qualsevol altra obra pública feta en aquest Ajuntament i en
altres.
Pren la paraula de nou el Sr. Riera dient que cal diferenciar dos conceptes.
Tres anys com a garantia de la construcció que aquesta s’ha fet d’acord
amb el plec; i l’altra, el de 10 anys, que és la garantia desenal per temes
estructurals i que també es contempla en el plec. Per tant, es tenen totes
dues.
Intervé el Sr. Alcalde dient que el projecte executiu no forma part d’aquest
expedient, doncs es tracta de l’aprovació del plec de condicions. En tot cas,
ha estat i continuarà estant a la seva disposició.
De nou, pren la paraula el Sr. Coloma dient que dóna per aclarit el tema de
l’assegurança, i que considera positiu que es puguin presentar empreses
europees.
Tal i com ja va dir, el cost d’aquest edifici és molt important, i ha
augmentat. Es per aquesta raó que el seu grup seguirà mantenint en aquest
tema la seva abstenció, perquè consideren el cost desmesurat.
Novament, intervé la Sra. Echegoyen dient que les intencions de posar a la
seva disposició el projecte executiu, ajornen per un altre dia la votació per
part del seu grup.
La veritat és que ella ha anat als serveis tècnics i ha demanat quina
documentació havia. En base a això ha tingut accés a un projecte executiu
entregat en mà, és a dir, no passat per registre, no signat, no visat.
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En realitat, la idea de la provisionalitat és important. Aquest edifici és molt
important econòmicament i també ho és com a equipament. Per això no
entenen aquesta provisionalitat que hi ha al voltant d’aquest edifici.
Es important saber que estan treballant amb seguretat i amb una solidesa
que avui no tenen.
Ells van intentar fer aportacions i millores quan es va aprovar el projecte,
però no se’n va acceptar cap.
El grup socialista posarà la màxima atenció en aquest tema, estudiaran el
projecte executiu i llavors és possible que puguin tenir el seu vot favorable.
Contesta de nou la Sra. Bertran dient que el preu d’aquest edifici no és
desmesurat, doncs surt menys de 900 € el m2 i és una ràtio que està per
sota d’altres edificis similars.
L’edifici és el mateix que es va aprovar en el projecte bàsic, i els canvis són
mínims excepte en el canvi de la forma de cimentació.
També ha de dir que entre els canvis hi ha recollit una de les al.legacions
presentades en el seu moment pel grup socialista, ja que en el quart pis
s’ha pogut incorporar un servei, com vostès havien demanat. La resta són
canvis que milloren la optimització de l’edifici, son “cosetes”.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que els canvis són mínims i
que una vegada que es va tenir el geotècnic s’ha canviat el model dels
fonaments, per la qual cosa s’ha considerat millor per aquests edifici.
Li sorprèn que la Sra. Echegoyen parli en la seva primera intervenció del
bàsic, i en la segona ho faci de l’executiu. Sembla que ha volgut enganyarnos durant uns minuts, ha intentat confondre’ns a tots. Ha de quedar clar
que el projecte ja estava aprovat i que avui no forma part ni de l’expedient
ni del debat.
Sense més deliberació, i per 12 vots favorables dels regidors de CIU i PP, 1
abstenció del regidor d’ERC, i 6 vots en contra dels regidors presents de
PSC-PM, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Atès que en data 28/07/2005 el Ple de la Corporació va aprovar
definitivament el projecte d’obra local ordinària del nou edifici
sociocultural a la Plaça Pere Torrent de Lloret de Mar, redactat per
l’arquitecte Sr. Daniel Mòdol.
Atès que, una vegada aprovat el projecte, cal procedir a iniciar
l’expedient de contractació de les obres.
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Vist el plec de condicions jurídiques i economicoadministratives
particulars redactades a tal efecte des de la secció de secretaria
d’aquest Ajuntament.
Atès allò establert als articles 49, 69, 78, 135 i 137 del RDL 2/2000,
de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques.
Atès allò establert a l’article 22.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de es Bases de Règim Local, en la seva redacció donada
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local, en relació a la competència del Ple
per a les contractacions quan el seu import superi el deu per cent
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis
milions d’euros.
El Ple Municipal adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa de l’obra
consistent en l’execució del projecte de “NOU EDIFICI DE LA PLAÇA
PERE TORRENT A LLORET DE MAR”, i obrir la convocatòria
corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es
dugui a terme mitjançant el procediment obert, sistema de concurs i
tramitació ordinària.
SEGON.- Aprovar inicialment el plec de condicions jurídiques i
econòmico-administratives particulars que regiran en el concurs per a
l'adjudicació del contracte administratiu de l’obra consistent en
l’execució del projecte de
“NOU EDIFICI DE LA PLAÇA PERE
TORRENT A LLORET DE MAR”, el qual figura en el corresponent
expedient administratiu.
TERCER.- D’acord amb allò que es deriva dels articles 78, 135 i 137
del RDL 2/2000, trametre l’anunci del contracte a l’Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees per a la seva
publicació en el Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCE).
QUART.- Una vegada enviat l’anunci del contracte a l’Oficina de
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees, trametre l’anunci de
la licitació al BOP, DOGC i BOE. El termini per a presentar
proposicions serà de 52 dies naturals a comptar des de la data
d’enviament de l’anunci a la citada oficina per a la seva publicació en
el DOCE, i caldrà especificar en els posteriors anuncis que es trametin
al BOP, DOGC i BOE l’esmentada data d’enviament, amb el benentès
que el termini de presentació de proposicions serà l’anteriorment
citat, excepte en el cas que des de la data de la darrera de les
publicacions en el BOP, DOGC o BOE fins a complir-se els referits 52
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dies hi hagi menys de 26 dies naturals, supòsit en que s’ampliaria el
termini fins a arribar a aquests 26 dies.
CINQUÈ.- D’acord amb el que preceptua l’article 277.1 del DL
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, exposar l’esmentat Plec de
condicions per un termini de 20 dies mitjançant anunci publicat al
Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat a efectes
de presentació de proposicions, amb el benentès que si no es
produeixen reclamacions s’entendrà definitivament aprovat.
5.APROVACIÓ
INICIAL
DE
L’ORDENANÇA
MUNICIPAL
REGULADORA DE LES ACTIVITATS AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL.
Per la presidència es dóna la paraula al Sr. Josep Teixidor, i diu que el que
avui presenten és l’ordenança municipal de les activitats amb incidència
ambiental, que ha de substituir l’actual ordenança d’obertura
d’establiments.
Aquesta ordenança manté una bona part de l’articulat anterior, però a fi de
no crear confusió s’ha optat per fer una nova ordenança.
El seu objectiu és clarificar procediments, simplificar i adaptar-se a les
modificacions que ha tingut el desenvolupament de la Llei 3/98,
d’intervenció integral de l’administració ambiental.
Això provocava que en aquests moments tinguéssim contradiccions entre el
que deia la Llei i el que deia la nostra ordenança.
Com a fets destacables, mencionaria que els pàrquings privats de menys de
2.000 m2 (que són la majoria) no necessitaran la tramitació per separat, de
llicència ambiental i projecte d’obra, sinó que es faria tot amb el projecte
d’obres.
S’ha ampliat el nombre d’activitats innòcues i d’escassa incidència
ambiental, que passen a règim de comunicació prèvia, amb la corresponent
simplificació administrativa que això significa.
S’ha obert la possibilitat, tal i com preveu la Llei 3/88, a les entitats
ambientals de control, per intervenir en els controls inicials i inspeccions
periòdiques.
En resum, és una ordenança eminentment tècnica, però que s’ha tingut
especial cura en fer-la el màxim d’entenedora per públic en general, que ha
de representar una millora en les tramitacions administratives per a la
legalització d’aquestes, facilitant els tràmits als ciutadans.
Intervé el Sr. Coloma dient que pensa que aquesta nova ordenança era
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necessària ja que considera que la Llei 3/1998, en el seu moment, va voler
fer les coses massa ràpidament i és per això que amb el Decret 50/2003
s’ha fet la necessària reordenació, exigida per la manca de mitjans
econòmics dels Ajuntaments per portar a terme el que deia la Llei.
El seu grup ja va dir que l’anterior ordenança era precipitada i que es
basava en una llei mal feta. Per tant, considera oportunes les modificacions
que s’han fet.
Considera que és bo que l’Ajuntament faciliti als empresaris el que
compleixin amb la Llei, sobretot als petits empresaris.
Seguidament, pren la paraula la Sra. Echegoyen dient que reconeix que s’ha
fet un esforç important de síntesi i d’agrupació de temes. Els controls
periòdics que s’han de fer han complicat les feines.
Tal i com ha dit el regidor, és una ordenança molt tècnica i demana una
lectura reflexiva i és per això, per poder fer aquesta reflexió, pel que
s’abstindran. De totes maneres, valoren positivament l’esforç per
l’agrupació i per facilitar els tràmits als empresaris.
Contesta el Sr. Josep Teixidor que això és el que s’ha intentat, és a dir,
facilitar per part dels tècnics la tasca als particulars, que els polítics el que
fem és fixar criteris. S’ha intentat explicitar els tràmits perquè siguin
entenedors. De totes maneres, en el tràmit de la informació pública es
poden proposar les millores que es considerin necessàries.
De nou, intervé el Sr. Coloma dient que ell confia amb els tècnics d’aquest
Ajuntament.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
FETS:
Per part dels Serveis Tècnics Municipals, s’ha redactat l’Ordenança
Municipal reguladora de les activitats amb incidència ambiental,
promogut per aquest Ajuntament de Lloret de Mar.
FONAMENTS DE DRET:
S’apliquen a aquest expedient els arts. 52, 66, 236 i 237 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya i els arts. 58, 60 i ss. del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny
El Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
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Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal reguladora de les
activitats amb incidència ambiental, d’iniciativa municipal.
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de
trenta dies amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial
de la província, Diari Oficial de la Generalitat, mitjà de comunicació
escrita diària i Tauler d'Anuncis de la Corporació.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions o
reclamacions, l’ordenança esdevindrà aprovada definitivament,
d’acord amb allò que disposa l’art. 65.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret
179/1995, de 13 de juny.
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ACCESSIBILITAT A LA VIA
PÚBLICA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Josep Teixidor
dient que el pla que avui proposen per a la seva aprovació, és una evidència
més del canvi radical d’actitud de l’Ajuntament de Lloret de Mar des de
l’entrada de l’actual equip de govern, vers la sensibilitat per a la supressió
de barreres arquitectòniques en els espais públics.
A l’any 1991 es publica la llei 20/91, de promoció de l’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques. La seva disposició addicional 3 deia:
“Els plans d’adaptació i supressió de barreres arquitectòniques seran
elaborats per les corresponents administracions públiques, en el termini de
2 anys des de l’entrada en vigor de la Llei”.
Això volia dir que a l’any 1993 havia d’estar elaborat el pla per tots els
Ajuntaments. També deia que en el termini de 15 anys s’hauria d’haver
executat el pla, és a dir, el 2006.
A Lloret durant 12 anys no s’havia fet res per elaborar aquest pla. A
l’entrada de l’actual equip de govern ens varem posar ràpidament en
contacte amb Xavier Terrades, persona molt afectada per les barreres
arquitectòniques, ja que arrel d’un accident de motocicleta, s’ha de
desplaçar en cadira de rodes.
Varem establir un conveni de col.laboració amb MIFAS i amb ell, perquè
realitzés un treball de camp identificant les principals barreres
arquitectòniques de Lloret. Evidentment, ell era molt coneixedor d’aquestes
ja que les pateix cada dia.
Però el fet de no tenir aprovat formalment el pla d’accessibilitat ens ha
impedit accedir a subvencions que han de fer possible accelerar l’execució
del Pla.
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Sense esperar més, van començar a eliminar les barreres més
“dramàtiques”. Així, la de l’avinguda Vila de Blanes davant el Caprabo; la
inexplicable escala a l’entrada de l’Antic Sindicat, etc. La valoració inicial
d’aquest és de 366.000 €.
Avui presentem aquest pla que ens ha de permetre convertir Lloret en una
població accessible, valor que ha de millorar la qualitat de vida dels nostres
ciutadans, i també ha de ser un valor afegit molt important per als turistes
que ens visiten. A Europa hi ha prop de 50 milions de persones amb
problemes de mobilitat.
Intervé el Sr. Coloma dient que la llei és del 1991 i hi havia temps de fer
aquest Pla, però vostès han trigat també 3 anys per fer-lo.
Està d’acord en què es faci aquest pla, però ha de dir que no inclou tot
Lloret, si bé ja sap que és de recorreguts. Per exemple, no se soluciona el
tema de l’Esteve Carles, malgrat que, com ja ha reconegut, és un pla per
fer per parts. Aquest pla ha de ser un objectiu per a Lloret.
Considera que hem de ser també pioners en aquest tema de fer una vialitat
accessible, i fa esment que s’hauria de vigilar les zones escolars. El que
desitja és que aquest pla sigui viable i que es realitzi.
Pren la paraula la Sra. Echegoyen dient que ja entén que és un pla
d’accessibilitat amb una realització de futur i progressiva. Nosaltres estem
estudiant el dossier que varem sol.licitar. Realment hi ha més punts a
millorar però voldrien fer un prec, i és que no troben cap semàfor per
invidents. Tenen forces preguntes a fer quant a la temporalització i fins i tot
sobre les mesures proposades, i voldrien col.laborar, perquè considera que
entre tots es pot millorar. Per això, els donaran suport en la confiança de –
coneixent les prioritats- poder treballar conjuntament.
Creu que ara ja es podran demanar subvencions i és important. Pensa que
també s’hauria de demanar subvenció a l’ONCE com ja es va fer
anteriorment durant el mandat socialista. Simplement ho recorda perquè es
puguin agafar també a aquesta línia de subvencions.
Contesta el Sr. Josep Teixidor que la llei ja deia que els plans han d’ésser
evolutius i que s’han d’executar cada 5 anys com a màxim. De totes
maneres, és un pla ambiciós.
Quant als temes escolars, a la llar d’infants ja s’ha fet un pas endavant.
S’ha posat senyalització per a invidents i respecte al conveni amb ONCE
quan van arribar al govern es van trobar amb ell i ho van realitzar. Aviat es
va fer una presentació pública del que s’ha fet.
Respecte als semàfors per a invidents, dir que a l’actualitat no es posa cap
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semàfor que no estigui adaptat per a ells. Es una exigència que està en tots
els plecs de condicions. Per tant, en aquests moments estan adaptats en
tots aquells en els que s’ha demanat.
Es important arranjar coses, però encara és millor tenir-ho en compte quan
es fan les obres. Creu que ara els tècnics tenen més sensibilitat sobre
aquest tema, abans no en tenien gaire. Així, aquest tema no es va tenir en
compte quan es va fer els accessos a Can Sabata ni tampoc quan es va fer
la Plaça Pere Torrent, i això és perquè no es va estar sobre els tècnics.
Dóna uns quants exemples més del que això era així abans i cita sobretot la
benzinera que està a l’Avinguda Vila de Blanes, on es va autoritzar tallar la
vorera per dos llocs i no es va tenir en compte per rés l’accessibilitat.
Finalitza dient que és important que qui governi vigili que es tinguin en
compte aquests temes.
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que ja ha dit que el pla el troba
correcte, que hem de continuar en aquesta línia i que no ens hem d’aturar.
Entén que hem d’esser positius i no comentar errors del passat sinó
perfeccionar el que hi ha. El dia que canviï el govern no ens hem de dedicar
tampoc a comentar els errors que hagin pogut cometre vostès.
De nou, pren la paraula la Sra. Echegoyen dient que celebra que hagi
aquesta sensibilitat de la que parla el Sr. Teixidor. El que falta ara és posar
en marca aquest pla perquè és una demanda social. Com que aquest és un
pla viu, el seu grup s’ofereix a enriquir-lo.
També la societat actual té més sensibilitat sobre aquest tema, i hem de
treballar per facilitar al màxim la vida als minusvàlids, que abans estaven
molt limitats, perquè encara en aquests moments no és suficient el que s’ha
fet.
Sap que a l’Escola Tècnica d’Arquitectura s’ha creat una càtedra
d’accessibilitat arrel d’un arquitecte que va en cadira de rodes i que va fer
en el seu moment una excel.lent tesis sobre aquest tema. S’ha afegit a la
carrera l’assignatura d’accessibilitat.
Hem de seguir en aquesta línia de treball i per això es posen a la seva
disposició perquè està segur que entre tots es pot millorar aquesta feina.
Finalment, pren la paraula el Sr. Codina dient que aquest pla no és un
document tancat sinó viu, i que s’ha d’anar actualitzant. Hi ha 20 punts
estratègics i com ja s’ha dit es tracta d’itineraris que intenten lligar les
diferents zones de la població.
Aquests itineraris estan mesurats entre tipus de prioritats: alta, mitja i
baixa. I en funció d’elles s’estableixen unes rutes, i el que es pretén és
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eliminar aquestes barreres arquitectòniques.
S’ha de complementar amb actuacions en els edificis municipals, ja que
hem de donar exemples. Des de Benestar i Família, per part d’agències
turístiques, se’ns pregunta habitualment si tenim pla d’accessibilitat, per
tant també té transcendència des del punt de vista turístic. Queda clar
doncs, que és important continuar en aquesta línia i anar implementant i
complementant aquest pla.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
FETS:
Per part dels Serveis Tècnics Municipals, s’ha redactat el Pla
d’Accessibilitat a la Via Pública, promogut per aquest Ajuntament de
Lloret de Mar.
FONAMENTS DE DRET:
S’apliquen a aquest expedient els arts. 52 i 66 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i el títol 1 de del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret
179/1995, de 13 de juny
El Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Accessibilitat a la Via Pública,
d’iniciativa municipal.
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de
trenta dies amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial
de la província, Diari Oficial de la Generalitat, mitjà de comunicació
escrita diària i Tauler d'Anuncis de la Corporació.
7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL d’ICV-EUIA, SOBRE
LES RECOMANACIONS DEL COMITÉ DE NACIONS UNIDES SOBRE LA
DISCRIMINACIÓ CONTRA LA DONA.
Pren la paraula el Sr. Alcalde proposant deixar aquest tema sobre la taula,
degut a què la Sra. Santamaria no hi és, per defensar-la i perquè falta un
informe que va dir que entregaria als diferents grups.
Per part dels Srs. Joaquim Teixidor i Eduard Coloma es comenta si no seria
bo llegir-la, intervenint el Sr. Codina dient que com a responsable d’aquesta
àrea entén que hauria de quedar sobre la taula perquè no té l’informe que
la Sra. Santamaria va dir que li donaria, i sense ell entén que no pot decidir
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sobre la moció. Per tant, per respecte a la persona que l’ha presentat entén
que haurien de deixar-la per a un proper Ple.
Sense més deliberació, i per 12 vots favorables dels regidors presents de
CIU, PP i ERC, i 8 abstencions dels regidors de PSC-PM i ICV-EUIA, el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent acord:
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
deixa sobre la taula la moció.
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 relació de Resolucions de l'Alcaldia des de
l'últim Ple, corresponent als Decrets núm. 2431 de data 10/10/2005, fins
al núm. 2687 de data 30/12/2005, ambdós inclosos, sense que es registrin
observacions de cap mena.
• DONAR COMPTE ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL.
Des de la última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat acords
de la seva competència dels que s’ha de donar compte al Ple, i que són els
següents:
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 16/02/2006.
NOMENAMENT FUNCIONÀRIA INTERINA FINS RESOLUCIÓ DEL
PROCÉS DE SELECCIÓ D'ACORD AMB L'ART. 98 DEL DECRET
214/1990, DE 30 DE JULIOL
Atès que a la Plantilla de personal funcionari, aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió de data 30 de desembre de 2005, i a l’Oferta
Pública d’Ocupació, aprovada mitjançant Decret d’Alcaldia de data
04/01/06, hi ha una plaça vacant d’Auxiliar Administratiu, per al
Departament de Secretaria.
Vist que, per necessitats del servei, és necessari cobrir la plaça
d’Auxiliar Administratiu, vacant del Departament de Secretaria, sense
poder esperar a la resolució de la convocatòria del procés de selecció,
que s’iniciarà en breu, i que s’instrumentarà i finalitzarà de forma
adient en els propers mesos.
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Atès el que disposen els arts. 94.1, 94.4 i 98 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de
les Entitats Locals i la resta de disposicions vigents en la matèria.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER. Nomenar funcionària interina d’aquest Ajuntament, amb
categoria d’Auxiliar Administratiu (D) d’Administració General, amb
efectes del proper dia 22 de febrer de 2006 i fins que es resolgui el
procés de selecció de la plaça abans esmentada, la senyora Elena
Suñé Pujol.
SEGON. En compliment d’allò que disposa l’ art. 94.3 del decret
214/1990, de 30 de juliol, s’ haurà de donar publicitat d’aquests
nomenaments mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. D’aquest acord se’n donarà trasllat a la interessada i als
Serveis Municipals corresponents, als efectes procedents.
QUART. Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió
que es celebri, d’acord amb el que estableix l’art. 94.3 i 98.1.//
• PRECS.
• PREGUNTES.
Prec presentat per la Sra. Echegoyen en representació del grup municipal
PSC-PM:
“Que es retiri el material de construcció de la Travessia de Venècia,
que porta dos mesos al carrer sense que es detecti activitat
constructora a Can Garriga.”
Continua dient que es tracta d’un carrer petit que presenta un aspecte
degradat. Seria bo, doncs, netejar-lo si és que no s’utilitzarà aquest
material de forma imminent.
Contesta la Sra. Bertran dient que en principi les obres es reiniciaran en un
parell de setmanes. En tot cas, faran que col.loquin el material de la millor
forma possible a fi que no entorpeixi el pas.
Pregunta presentada pel Sr. Austrich en representació del grup municipal
PSC-PM:
“En base a quin criteri s’ha fet la ubicació dels suports publicitaris que
ha col.locat l’empresa IMPURSA SA.”
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Continua dient que alguns veïns els han fet arribar queixes o suggeriments
del suport “monoposte” i dels “mupi” lluminosos que ha instal.lat l’empresa
Impursa.
En el Ple del 24 de març ja varem dir que ens sorprenia que la ubicació dels
suports estigués fixada amb posterioritat, amb un document de sectors o
zones i creien que el més correcte seria un planell d’ubicació dels elements
publicitaris, fixant els models i els materials a utilitzar, per estètica i
disseny, a fi que l’empresa sabés amb anterioritat els criteris generals i no
com s’ha fet, és a dir, amb posterioritat i per l’empresa.
Precisament el Sr. Alcalde va dir en aquell Ple que el plànol d’ubicació era
una bona aportació del PSC.
Donen dos exemples del que està dient: un és el “mupi” lluminós situat
davant el barri dels Pescadors, que dificulta la visibilitat dels vehicles que
volen incorporar-se en direcció a Pau Casals o en direcció a Blanes. L’altre
és el suport “monoposte” a l’Avinguda de les Alegries, al turó situat darrera
de l’IES Roca Grossa.
Demanen que se’ls faciliti el document planell de situació dels elements a
què es refereix el plec de condicions i aportat per l’empresa Impursa, i còpia
de l’informe de la Policia favorable per vialitat a la instal.lació, així com els
informes dels tècnics municipals per als criteris de disseny i dels materials
emprats, i que tots els suports “monoposte” i els “mupis” lluminosos
estiguin en espai municipal.
Contesta el Sr. Riera dient que aquests suports es posen d’acord amb el
resultat del plec de condicions que es va fer sobre la publicitat.
Fins a l’any 2003 les empreses feien el que volien. Així, algunes col.locaven
tanques publicitàries sense permís i sense que l’Ajuntament cobrés rés ni
tingués cap control, ni del tema estètic ni de la ubicació.
Era evident que hi havia una demanda d’espais publicitaris, així com que
mancaven marquesines i es feien uns estranys convenis publicitaris amb
determinades empreses.
Donada la situació, van pensar que haurien de fer dues coses: una fer un
concurs per a la publicitat, en el que cobressin el tema de les marquesines,
que eren necessàries, el dels opis fixant els seus criteris estètics i
comercials, i els panells informatius, així com el seu repartiment per a la
nostra població.
L’altra cosa era fer un concurs de senyalística on s’haurien de fixar els
criteris per fer aquesta senyalització i no com ara, que cadascun feia el que
volia.
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El Sr. Austrich ha donat uns exemples que es miraran, i ha de dir que a
vegades és difícil definir si un lloc és espai públic o no. De totes maneres, es
fa una acta de replanteig per cada instal.lació.
En definitiva, del que es tracta és de millorar tot aquest tema i, per tant, si
veuen alguna deficiència confia que li comuniquin.
Pregunta presentada per la Sra. Echegoyen en representació del grup
municipal PSC-PM:
“En quina situació es troba el projecte de la façana marítima?.”
Continua dient que el grup socialista vol saber en quina situació es troba el
projecte de la façana marítima, perquè és un projecte de vital importància
per a Lloret, i no veuen que avanci.
L’alcalde Sr. Crespo, en declaracions al diari respecte a la restitució del front
litoral, va manifestar que els socialistes només volien posar “pals a les
rodes”.
El grup socialista no vol posar “pals a cap roda” i encara menys si aquesta
roda beneficia la població de Lloret.
Clar i curt. Quan es va aprovar en el Ple del mes de juny de 2005, de
demanar al Ministeri de Medi Ambient, al Servei de Costes, la concessió per
a construir un pàrquing sota el passeig Jacint Verdaguer, i únicament per a
la concessió d’un pàrquing, el PSC va votar no. El PSC no vol únicament un
pàrquing. No vol aixecar el passeig per fer 270 places d’aparcament, no vol
fer una obra d’aquesta embergadura i desmuntar el símbol més destacat de
Lloret, que és el seu Passeig Verdaguer, únicament per fer un pàrquing. Ho
varem dir en aquell Ple. Més tard, i en període d’al.legacions, ho varem dir
per escrit.
El grup socialista va treballar de valent i hem de dir en veu alta que ens
varem trobar recolzats per la resta de grups de l’Ajuntament, en un
projecte que abastava tota la façana marítima, de la Riera al Rosamar, o si
prefereixen de Just Marlès a Pau Casals. Repeteixo: tota la façana marítima.
De manera íntegra.
Aquest projecte tenia objectius ambiciosos, com guanyar protagonisme per
als vianants; dinamitzar l’economia de la primera línia de mar; eliminar
cotxes de la superfície; modernitzar la part més noble de contacte amb la
platja; i donar al Ministeri de Medi Ambient “pagano”, cofinançador d’una
gran part de l’obra, resposta a les seves demandes de recuperació de la
franja litoral.
Amb aquest projecte si estem compromesos, però amb un pàrquing i
solament amb un pàrquing, no Sr. Alcalde.
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Cada vegada estem més convençuts que vostès volen únicament el
pàrquing.
El grup socialista va anar a Madrid a interessar-se per aquest projecte que
sospitaven que estava adormit. La nostra sorpresa va ser comprovar que el
responsable Sr. Miguel Velasco els informava que feia mesos que esperava
que l’Ajuntament li enviés el projecte modificat de la façana marítima
segons les últimes directrius.
Mentrestant, l’Ajuntament sí havia demanat la concessió del pàrquing. Es
evident que el que volen vostès és un pàrquing, no volen modificar rés
d’una façana que és singular.
Però aquest convenciment té encara més arguments. Hem comprovat que
en el volum VI (normativa del POUM) vostès parlen de la façana marítima
com d’un pla especial, el núm. 3, que ha de regular les altures i la
composició de les façanes, així com els seus materials.
En aquest moment el Sr. Alcalde demana a la Sra. Echegoyen que finalitzi
l’exposició de la pregunta.
Continua la Sra. Echegoyen dient que voldria saber quin és l’estat de la
façana marítima, quin és l’estat del projecte, i deixar molt clar que el PSCPM treballa per la façana marítima i no treballa per un pàrquing sota el
passeig Jacint Verdaguer.
Contesta el Sr. Alcalde dient que li pregunta per la façana marítima i
sembla, pel que ha dit la Sra. Echegoyen, que és ella la que hauria
d’informar perquè té informació de primera mà directament del Sr. Velasco.
Intentaré, com sempre, ser positiu en aquest tema. Es va fer la sol.licitud al
Ministeri demanant la concessió per a la realització del pàrquing, i està
esperant que els arribi. Confia que se’ns doni.
Durant el primer any de govern van fer moltes visites a Madrid. Ara el
contacte és més per telèfon. Ells saben quan van sortir els papers cap a
Madrid, però el que no controlen és el que passa des que han sortir d’aquí
ni el temps que triga en arribar les coses des de Girona a Madrid.
No estan deixant que el passeig tiri endarrere i lamenta que en general el
grup municipal socialista posi “pals a les rodes” als diferents projectes. Creu
que la Sra. Echegoyen no sap com sortir-se’n per dir que no a aquest
projecte.
Han presentat al.legacions a Madrid una vegada aprovat per aquest Ple
(vostès han estat els únics que ho han fet), per intentar que quedi adormit,
però nosaltres seguirem endavant en aquest projecte, que recorda que el
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van heretar de vostès. Nosaltres l’únic que varem fer és canviar el tema de
les fases (ara són 3), però el contingut és el mateix que va ser aprovat per
tots.
Aquest projecte està a Madrid amb algunes modificacions de les demanades
per Madrid, no de totes. Va ser un procés consensuat i les modificacions que
se’ns exigien tots van estar d’acord en no retirar el passeig al darrera, com
se’ns demanava, excepte en 1 metre.
Nosaltres el que pretenem és ara fer la primera fase, i amb això no
hipotequem rés, no hipotequem la resta del projecte. Una altra cosa és
quan s’executarà.
Nosaltres no desmuntarem el passeig, ja que una vegada que es faci el
pàrquing, el passeig tornarà a quedar com està previst al projecte. En el
projecte, sense tocar les fases, no haurien de fer el mateix?.
Nosaltres intentem accelerar-lo i no retardar-lo, i vostès posen “pals a les
rodes” amb l’únic objectiu de demorar-ho. Tots van estar d’acord en aquest
projecte i aviat tindrem ja el projecte executiu.
Es dóna solució a l’aparcament i s’aconsegueix un aparcament per a la gent
que viu en aquesta part del centre de la població, i també a gent dels
comerços d’aquesta zona.
CIU i PP van recolzar al 100% aquest projecte quan estaven a l’oposició.
Vostès han presentat una al.legació per retardar aquest tema.
Li faria la pregunta de si amb l’anterior situació de fases, no s’hauria de
demanar també la concessió per als aparcaments?. Clarament si, i es feien
més pàrquings que no solament aquest.
Estem a l’espera i aquesta s’allarga per a vostès. Anem molt retardats i en
part perquè vostès així ho han volgut. Però no es preocupin, no anirem a les
eleccions amb el passeig obert.
Creiem com equip de govern i com gairebé tothom que el pàrquing és
necessari, i torna a recordar que el seu projecte portava més d’un
aparcament.
Ara diuen que no volen un aparcament, però el projecte aprovat per tots hi
ha aquest pàrquing i d’altres.
El projecte i la concessió són paral.lels i repeteix que en la seva distribució
de fases del projecte també necessitaven de concessió.
Confia que aquesta concessió arribi i que també el Ministeri s’impliqui en el
seu finançament.
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Li avança que sembla que ara el Ministeri diu que està estudiant altres
alternatives al que s’havia dit abans de fer un mur pantalla, que ells anaven
a pagar. El projecte consensuat està a Madrid i esperem que després de la
seva visita tinguem bones notícies.
Finalitza dient que el que volen és treballar per a Lloret i que tiraran
endavant aquest pàrquing – que és molt necessari - com a primera fase del
projecte de la façana marítima.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
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