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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 11/07 
Dia: 30 d’octubre de 2007 
Sessió: ordinària 
Horari: de 20 a 23,08 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 
Gregori Elorza Luquero 
Joan Carles Amaya Quinto 
Lluïsa Parrilla Alcalde 
Darwin Austrich Martell 
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: 
 
Ivan Tibau Ragolta 
Lidia Garcia Fernandez 
 
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (08/10/2007). 
 
Tot seguit, s'examina l'esborrany de l'acta de la sessió  anterior  la  qual, 
trobada  conforme,  és aprovada per unanimitat dels reunits. 
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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: 
 

• 9 d’octubre: Assistència al Consell Rector de la Corporació de salut 
del Maresme i la Selva a Calella. 

 
• 13 d’octubre: Assistència, juntament amb altres regidors de la 

Corporació, a la inauguració de la Fira Un+Un a la Carpa del Gran 
Palace. 

 
• 15 d’octubre:  Assistència, juntament amb altres regidors de la 

Corporació, a la inauguració de l’exposició fotogràfica dels Jocs 
Special Olympics, en motiu del 1r aniversari dels jocs, al Palau Robert 
de Barcelona. 

 
• 17 d’octubre:  Assistència al còctel de benvinguda per la presentació 

en roda de premsa del 55è Rally Costa Brava, a la Sala d’Actes 
Municipal. 

 
• 17 d’octubre: Assistència, juntament amb altres  regidors de la 

Corporació, a la projecció de la pel·lícula “Coronel Macià”, a l’Hotel 
Guitart en benefici de la Associació Catalunya contra el Càncer 
(AECC) 

 
• 18 d’octubre: Assistència, juntament amb altres regidors de la 

Corporació, a la presentació de la sèrie televisiva “La Ratjada” a la 
Carpa. 

 
• 19 d’octubre: Assistència, juntament amb els regidors municipals, al 

consell rector de l’organisme autònom dels serveis municipals de 
comunicació. 

 
• 19 d’octubre:  Assistència a la III edició dels Premis Girona 

Convention Bureau, ofert per la Cambra de Comerç de Girona. 
 

• 20 d’octubre:  Assistència, juntament amb els regidors de la 
Corporació, a l’entrega de premis del 55è Rally Costa Brava. 

 
• 21 de setembre: Inauguració de la Setmana Intercultural i 

Solidària, juntament amb altres regidors de la Corporació. 
 

• 25 d’octubre: Inauguració de les III Jornades de Turisme Esportiu 
de Lloret de Mar. 
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• 26 d’octubre: Assistència a la celebració de la V Nit del Turisme 
Lloretenc, juntament amb els regidors de la Corporació, al restaurant 
El Trull. 

 
• 29 d’octubre: Assistència, juntament amb altres regidors de la 

Corporació, a l’acte de Commemoració dels Jocs Special Olympics 
Lloret’06, organitzat per Special Olympics Barcelona, a l’edifici Caixa 
Forum. 

 
3.- RATIFICACIO ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde donant lectura i explicant els tres acords que 
es passen a ratificar. 
 
El primer de la Junta del 14/09/07 acceptant-se una subvenció de 
160.186,50€ del Consell català de l’Esport per l’actuació “Millora del 
paviment de la pista d’atletisme”. Per això es formalitza un préstec amb 
l’Institut Català de Finances per un import de 113.100€. 
 
El segon de la Junta de Govern Local del 04/10/2007 sobre aprovació de la 
participació d’aquest Ajuntament en el Taller d’Ocupació La Selva en el 
projecte denominat “Treballadores familiars-auxiliars de geriatria”. 
 
Per últim a la Junta de Govern Local del 19/10/2007 s’aprova també un 
taller d’ ocupació sobre el projecte “Mediació Intercultural”. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que no te res a dir sobre aquest punt però que 
en el anterior del Despatx d’Alcaldia quan s’ha parlat de l’emissió d’una 
pel·lícula s’ha dit Hotel Olympic quan en realitat va ser l’Hotel Guitart. 
 
Contesta el Sr. Alcalde que te raó i que es corregirà en l’acta. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Des de la última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat, 
per raons d'urgència, acords de competència  del Ple  i que, com a 
conseqüència, cal la seva ratificació  per aquest. Els acords són els 
següents: 
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 14/09/2007. 
 
37.2.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ MILLORA PAVIMENT 
PISTES ATLETISME, I APROVACIÓ DE LA 
FORMALITZACIÓ DE PRÉSTEC. 
 
REF EXP.: subvenció 391.3/05 
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Vista la subvenció concedida per a la “Millora del paviment de la pista 
d’atletisme”, segons resolució de la Presidenta del Consell Català de 
l’Esport de data 17/07/2007, de conformitat a la convocatòria 
publicada al DOGC 4437 de data 29/07/2005 (Resolució 
PRE/2242/2005, de 21/07/2005), inclosa dins el programa de 
condicionament d’equipaments esportius en el període 2005-2008 
(Núm. Expedient 79.583/00), per la qual ens concedeixen una 
subvenció 160.186,50 €, corresponents: 
 
- 113.100 € a l’import principal del préstec 
- 47.086,50 € corresponents a l’estimació de l’import dels interessos 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2007, de delegació 
de competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local ACORDA: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 160.186,50 €, que ens concedeix 
el Consell Català de l’Esport per a l’actuació “Millora del paviment de 
la pista d’atletisme”. 
 
SEGON.- Formalitzar un préstec de 113.100,00 € amb l’Institut 
Català de Finances destinat a l’actuació a dalt referenciada. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde-president, Sr. Xavier Crespo i Llobet, per 
tal que pugui signar els corresponents documents públics i privats 
que siguin necessaris per tal de dur a terme els acords anteriors 
aprovats. 
 
QUART.- Comunicar aquest acord al Consell Català de l’Esport, a la 
Intervenció Municipal i a la Secció d’Esports d’aquest Ajuntament. 
 
CINQUÈ.- Ratificar d’aquest acord en la primera sessió que celebri el 
Ple Municipal, pel que fa al punt segon relatiu a la formalització de 
préstec. 
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 04/10/2007. 

 
40.49.- APROVACIÓ DEL TALLER D'OCUPACIÓ DE 
TREBALLADORES FAMILIARS - AUXILIARS DE GERIÀTRIA 
 
Vist que els Tallers d’Ocupació són programes públics d’ocupació i 
formació que tenen com a finalitat millorar l’ocupabilitat de les 
persones en situació d’atur de 25 anys o més amb dificultats de 
inserció laboral, on s’alterna la pràctica professional amb la formació 
per tal de facilitar la seva incorporació al mercat laboral. 
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Vist que aquests són unitats de caràcter temporal en els quals 
l’aprenentatge i la qualificació s’alternen amb el treball productiu en 
activitats d’interès públic i social que permetin la inserció mitjançant 
la professionalització i l’adquisició d’experiència dels participants. 
 
Vist que aquest són promoguts pel Consell Comarcal de la Selva. 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar té una partida pressupostària 
3220 46501 (07) per promocionar el treball. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2007, de delegació 
de competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar la participació de l’Ajuntament de Lloret de Mar en 
el Taller d’Ocupació La Selva, promogut pel Consell Comarcal de la 
Selva, en el projecte denominat “ Treballadores familiars – auxiliars 
de geriatria”, pel període 2007-2008, així com l’aprovació d’aquest. 
 
SEGON. Declarar d’utilitat pública i d’interès social el projecte abans 
esmentat per raó que participa en el foment de l’ocupació en el 
municipi, millorar la qualitat professional i afavoreix la inserció laboral 
de les persones participants. 
 
TERCER. Que l’Ajuntament de Lloret de Mar té la partida per la 
promoció del treball 3220 46501 (07), per fer front als compromisos 
adquirits en relació a l’aportació econòmica no subvencionada pel 
Departament de Treball en relació al projecte abans esmentat. 
 
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President d’aquest Ajuntament per a la 
realització de qualsevol actuació necessària per portar a bon fi el 
present acord. 
 
CINQUÈ.  Aquest acord se sotmetrà a la ratificació del Ple de la 
Corporació, en la primera sessió que celebri. 

 
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 19/10/2007. 

 
41.59.- APROVACIÓ DEL TALLER D'OCUPACIÓ  DE MEDIACIÓ 
INTERCULTURAL PEL PERÍODE 2007-2008. 
 
Vist que els Tallers d’Ocupació són programes públics d’ocupació i 
formació que tenen com a finalitat millorar l’ocupabilitat de les 
persones en situació d’atur de 25 anys o més amb dificultats de 
inserció laboral, on s’alterna la pràctica professional amb la formació 
per tal de facilitar la seva incorporació al mercat laboral. 
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Vist que aquests són unitats de caràcter temporal en el quals 
l’aprenentatge i la qualificació s’alternen amb el treball productiu en 
activitats d’interès públic i social que permeten la inserció mitjançant 
la professionalització i l’adquisició d’experiència dels participants. 
 
Vist que aquests són promoguts pel Consell Comarcal de la Selva. 
 
Vist que l’Ajuntament de Lloret de Mar té una partida pressupostària 
3220 46501 (07) per promoció del treball. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2007, de delegació 
de competències a la Junta de Govern Local. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER. Aprovar la participació de l’Ajuntament de Lloret de Mar en 
el Taller d’Ocupació La Selva, promogut pel Consell Comarcal de la 
Selva, en el projecte denominat “Mediació Intercultural”, pel període 
2007-2008, així com l’aprovació d’aquest. 
 
SEGON. Declarar d’utilitat pública i d’interès social el projecte abans 
esmentat per raó que participa en el foment de l’ocupació en el 
municipi, millorar la qualitat professional i afavoreix la inserció laboral 
de les persones participants. 
 
TERCER.  Que l’Ajuntament de Lloret de Mar té una partida per la 
promoció del treball 3220 46501 (07), per fer front als compromisos 
adquirits en la relació a l’aportació econòmica no subvencionada del 
Departament de Treball en relació al projecte abans esmentat. 
 
QUART.  Facultar al Sr. Alcalde-President d’aquest Ajuntament per a 
la realització de qualsevol actuació necessària per portar a bon fi el 
present acord. 
 
CINQUÈ.  Aquest acord se sotmetrà a la ratificació del Ple de la 
Corporació, en la primera sessió que celebri. 

 
4.- ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES 
DELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS 
D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE). 
 
Prèvia autorització de la Presidència pren la paraula el Sr. Riera tot dient 
que l’entrada en vigor del Reial Decret 208/2005, sobre aparells elèctrics i 
electrònics i la gestió dels residus, obliga a que aquests residus hagin de ser 
tractats de manera específica. 
 



7 

Els productors i aquells distribuïdors que comercialitzin aparells amb marca 
pròpia o importin productes, tenen la responsabilitat d’adoptar les mesures 
necessàries perquè els aparells per ells posats al mercat,un cop acabada la 
seva vida útil, siguin recollits de forma selectiva i tinguin una gestió 
ambiental correcta mitjançant la seva reutilització o reciclatge. 
 
L’objectiu d’aquest conveni és regular les activitats de les entitats gestores 
dels Sistemes Integrats de Gestió de Residus d’Aparells Elèctrics i 
Electrònics (RAEE) signants en el marc geogràfic de Catalunya,amb la 
finalitat de complir el que exigeix el Reial Decret. 
 
En ell s’inclouen tots aquells aparells que funcionen amb corrent elèctric 
com: frigorífics, ordinadors, televisors, rentadores, fregidores, telèfons, 
aparells d’aire condicionat, joguines elèctriques, fluorescents, bombetes,etc. 
 
L’adhesió al conveni marc de l’Agència de Residus de Catalunya per part 
dels ens locals és voluntària, no obstant això, per les entitats adherides al 
conveni la recollida és gratuïta, alhora que es veuen compensades 
econòmicament per cobrir els costos que suposa fer una correcta recollida 
transport i gestió d’aquests residus. 
 
L’entrada en funcionament de la nova deixalleria, situada a Can Cama, 
permetrà realitzar la recollida dels RAEE, separant-los en les categories que 
estableix el Decret. 
 
Això permetrà reutilitzar, reciclar i valoritzar els residus d’aparells elèctrics i 
electrònics generats a Lloret. 
 
Seguidament dóna lectura a la part dispositiva de la proposta. 
 
Intervé seguidament el Sr. Coloma dient que el seu grup està d’acord en 
totes aquestes qüestions de gestionar millor els nostres residus i per tant 
votarà a favor. 
 
Però vol mostrar la seva preocupació pel conveni que hi ha amb la 
Generalitat per el tema de l’abocador i és que creuen que no s’han complert 
les expectatives de minimitzar el material que entra en el mateix. Que 
pensa que això ja tenia que estar fet, que encara no s’ha fet el projecte i 
que creuen que s’ha de fer i s’ha de minimitzar el material que entra en el 
nostre abocador. 
 
Contesta el Sr. Riera que la deixalleria entrarà en funcionament molt aviat i 
que ja s’està treballant en la minimització dels materials que hi ha a 
l’abocador així com s’està treballant també en les properes ampliacions del 
mateix, no hem d’oblidar que l’abocador és un patrimoni del nostre 
municipi. 
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Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Atès que l’article 7.2 del Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, 
sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus, 
preveu la participació de les entitats locals en els sistemes integrats 
de gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics, mitjançant 
l’adhesió al Conveni de col·laboració signat entre els sistemes 
integrats de gestió i les Comunitats Autònomes. 
 
Atès que a les resolucions d‘autorització dels sistemes integrats de 
gestió es preveu l’obligació d’aquests de compensar econòmicament 
als ens locals de totes les despeses derivades de la correcta gestió 
dels residus d’aparells elèctrics i electrònics, en els termes del 
Conveni marc subscrit amb l’Agència de Residus de Catalunya i 
d’acord amb les proves documentals aportades pels propis ens locals 
per al càlcul d’aquests costos. 
 
Atès, que per part de l’Agència de Residus de Catalunya s’ha 
sol.licitat l’adhesió d’aquest Ajuntament al Conveni de col·laboració 
signat en data 22 de desembre de 2006, entre l’Agència de Residus 
de Catalunya i les entitats gestores dels SIG, per tal de garantir el 
compliment del Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre 
aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus. 
 
Atès, el que es disposa al pacte cinquè del Conveni de col.laboració 
abans esmentat. 
 
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, el Ple adopta el següent acord: 
 
PRIMER.- Adherir-nos al Conveni de col.laboració signat en data 
22/12/2006, entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats 
gestores dels SIG, per tal de garantir el compliment del Reial Decret 
208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la 
gestió dels seus residus. 
 
SEGON.- Assumir els compromisos mínims continguts al pacte cinquè 
de l’esmentat Conveni. 
 
TERCER.- Autoritzar l’alcalde-president per a la signatura del conveni 
i dels documents que siguin adients. 
 

5.- INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA, 
MITJANÇANT CONCURS OBERT, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC (CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA) DEL TANATORI MUNICIPAL DE LLORET DE MAR, 
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I APROVACIÓ DEL CORRESPONENT PLEC DE CONDICIONS 
JURÍDIQUES, ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES. 
 
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Valls que dóna lectura 
íntegra a la proposta . 
 
Intervé seguidament el Sr. Coloma dient que votarà a favor. Que la seva 
regularització era un tema de temps i per tant creu que ara toca. Ara que 
tenim aprovat el POUM i quan es plantegi el nou cementiri demana que es 
prevegi que hi hagi un forn crematori. 
 
Contesta el Sr. Valls que primer s’ha d’esgotar l’actual cementiri i que 
evidentment el POUM preveu la possibilitat d’un nou cementiri que tingui un 
clar valor paisatgístic i que evidentment contarà amb tots els equipaments 
que en  el seu moment es considerin necessaris. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 
17/05/2007 es va atorgar a la societat Funerària sant Romà S.L. 
autorització administrativa per a la prestació dels serveis funeraris al 
municipi de Lloret de Mar, essent el règim jurídic de l’esmentada 
autorització el que es preveu en el  Decret 209/1999, de 27 de juliol, 
dictat pel Departament de Governació de la Generalitat, pel qual es 
va aprovar el Reglament que regula, amb caràcter supletori, els 
serveis funeraris municipals, i el que es preveu així mateix en la Llei 
2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris. 
 
Atès que l’esmentada autorització no incloïa la gestió del tanatori 
municipal, equipament de titularitat municipal, que l’Ajuntament pot 
gestionar de forma directa o indirecta. 
 
Atès que des de la regidoria responsable en matèria de serveis 
funeraris es considera convenient iniciar els tràmits per a contractar 
la gestió del servei del tanatori municipal, mitjançant la modalitat de 
concessió administrativa. 
 
Vist el plec de condicions redactat a tal efecte pels serveis jurídics 
municipals.  
 
Vistos el informe emès pel secretari de la Corporació, que figura en 
aquest expedient administratiu.  
 
Atès el que determinen els articles 22, 26, 47 i 85 de la Llei 7/85, de 
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 154 i següents del 
RDL2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 
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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, el Ple adopta el següent acord: 
 
PRIMER.- Incoar expedient de contractació administrativa, mitjançant 
concurs i tramitació ordinària,  per a l’adjudicació del contracte de 
gestió del servei públic (concessió administrativa) del tanatori 
municipal de Lloret de Mar. 

 
SEGON.- Aprovar inicialment el plec de condicions jurídiques, 
administratives i econòmiques reguladores del concurs i del contracte 
que se subscriurà. 

 
TERCER.- D’acord amb el que preceptua l’art. 277.1 del Decret Llei 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal 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. 

 
6.- PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 2/07 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ. 
 
Prèvia autorització de la Presidència pren la paraula el Sr. Valls dient que 
com és normal, avui fem una segona modificació de crèdit, que no serà la 
última. Seguidament dóna lectura a totes i cadascuna de les partides que 
formen l’expedient tant dels suplements de crèdit (despesa corrent), crèdits 
extraordinaris i de suplement de crèdit (inversió), així com dels recursos 
econòmics utilitzats per fer front a aquestes despeses. 
 
Finalitza dient que l’import total d’aquest expedient que és 1.207.801,6€ 
representa un 1,32% del pressupost. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que és normal fer una modificació de crèdit però 
que no és tant normal que augmentin tant algunes partides a les que farà 
referència.  
 
Així correus es suplementa en 45.000 €, i si bé és cert que Lloret ha crescut 
creu que és una de les partides que s’hauria d’intentar minimitzar. 
 
Respecte a les partides de festes populars, malgrat que es diu que 
s’inclouen les despeses de Sant Romà,s’augmenta en 135.000 € i considera 
que és una quantitat important. 
 
De l’expedient no li agrada algunes de les baixes que s’utilitzen per finançar 
la modificació, sobretot la partida prevista per la reforma de la teulada del 
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pavelló vell, així com la d’adquisició i soterrament de contenidors . Aquests 
han funcionat bé i per tant pensa que s’han de continuar col.locant. 
 
Respecte al pavelló vell ho hem de tenir clar: fer una reforma global o fer-
ho de nou, si bé ells pensen que amb una bona remodelació pot durar molts 
anys. 
 
De totes les maneres com han fet altres vegades, donat que és l’equip de 
govern que li toca gestionar els pressupostos, el seu grup s’abstindrà. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Teixidor dient que el pressupost no és 
una ciència exacta i que respon a una voluntat política. 
 
Que es referirà a tres partides. La primera és la baixa de crèdit d’adquisició 
de soterrament de contenidors. Creu que això suposa un impàs, en una 
línea de actuació important que ells pensen que ha de tenir continuïtat i per 
tant no estant d’acord. 
 
La segona és la baixa de la partida referent a la reforma de la teulada del 
pavelló vell. És cert que va quedar desert el concurs per fer-ho, però també 
sap que es varen demanar dos pressupostos per intentar arranjar-ho. 
 
Es tracta d’una instal.lació que ja te 30 anys, que te el sostre d’uralita i això 
és perillós malgrat que es continuï fent manteniment. Aquesta teulada és un 
punt negre que està recollit en el mapa d’instal.lacions esportives i per tant 
creu que aquesta partida,si es treies ara, s’hauria de posar en un futur 
proper perquè es poguessin fer les obres quan es pot, és a dir, en els mesos 
de juliol i agost. 
 
La tercera partida en la que no està d’acord és en el tancament de la pista 
que avui dia està oberta, de basquet, situada al costat del pavelló del Molí. 
Precisament el fet d’estar oberta és perquè s’utilitzi molt més i no només en 
les hores d’entrenament. Aquesta era la raó quan es va fer i és per això que 
es va posar una il.luminació adequada perquè no hi haguessin racons. 
Entén que dona un molt bon servei i si es tanca dificultarà el seu us intensiu 
com es fa ara. 
 
Hem de tenir en compte que la utilització dels patis del col.legi per fer 
esport no ha funcionat be  i que per tant encara és més important aquesta 
pista. 
 
Per aquestes raons no pot aprovar aquesta modificació de crèdit. 
 
Intervé a continuació el Sr. Garcia dient que hi ha determinades partides en 
el que no estan d’acord. 
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Així per els Òrgans de Govern s’ incrementa en 12.000 €, al juliol es va fer 
en 40.000€ i això dona un total de 335.200 €. És a dir en tres mesos han 
tornat a fer una altre ampliació de crèdit. 
 
Vostès van elaborar uns pressupostos  a la baixa, el qual denota una 
pèssima  planificació i deixen entreveure una provisionalitat força 
preocupant. 
 
Posa com exemples els serveis postals en els que en l’any 2006 es van 
gastar 80.000 € i en l’ampliació de crèdit posterior va ultrapassar els 
100.000 €, L’any 2007 pressuposten 100.000 € i és clar es queden curts i 
han de demanar 45.000 € (45%). 
 
Un altre seria les despeses jurídiques que es pressuposten 75.000€, al juliol 
complementen amb 15.000€ i ara posen 70.000€. És a dir s’equivoquen en 
més del 100%. 
 
En una de les partides de parcs i jardins pressuposten 90.000€, al juliol 
demanen 50.000€ i ara 40.000€, una altre vegada el 100%.Espera que 
puguin reconduir aquesta situació. 
 
Santa Clotilde el pressupost era de 18.000€,al juliol es varen afegir 50.000€ 
i ara 16.000€ és a dir un augment del 300%. 
 
Pot citar altres com l’enllumenat en el que s’equivoquen en un 90%, igual 
que en el clavegueram; en festes populars s’equivoquen en un 45%  i en 
llums de Nadal un 95% i per cert a veure si aquest any arriben a tots els 
barris aquesta alegria de llums de Nadal, ja que tothom paga els seus 
impostos, fins i tot els ciutadans i ciutadanes dels barris. 
 
Torna a insistir en que estem davant d’una pèssima planificació. 
 
A continuació pren la paraula el Sr. Ontañon dient que ells  sempre han 
aprovat les modificacions de crèdit . Que això és una rutina en els 24 anys 
que porta en aquest consistori i que casi és obligat fer-ho. No recorda cap 
any que no s’hagi fet una o vàries modificacions de crèdit. 
 
Tots els grups presents en aquest consistori hem estat en el govern i sabem 
que hem de fer els pressupostos moltes vegades amb memòries valorades i 
això implica desviacions inevitables. 
 
Per tant, no hi ha raons per no votar a favor aquesta modificació i ells així 
ho faran. 
 
Intervé seguidament el Sr. Elorza dient que aquesta modificació és una 
activitat de gestió de l’equip de govern sobre el pressupost. És més una 
previsió política que no una realitat. 
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Pensa que s’han d’optimitzar millor els recursos i posa un exemple que ja 
han citat els altres grups, les despeses de correus. 
 
També consideren excessiu la partida de retirada de les llums de Nadal. 
 
Al final es veurà quan es liquidi el pressupost si la gestió del mateix ha estat 
acurat . 
 
Lamenten la supressió de la partida d’inversió del soterrament de 
contenidors ja que consideren que és molt important fer-ho i demanen per 
tant que es tornin a posar en el següent pressupost. El mateix han de dir 
respecte a la baixa de la partida per reposar la teulada del pavelló vell. 
 
Contesta el Sr. Valls que s’ha donat de baixa la partida per l’arranjament de 
la coberta del pavelló vell perquè està finançada amb el crèdit i no es pot 
fer aquest any. Això és una pràctica habitual, de totes maneres això no vol 
dir que no es faci mitjançant un finançament normal. 
 
En quant als soterraments de contenidors estem en el mateix cas però a 
més a més aquests diners van destinats a la mateixa àrea de Medi Ambient, 
ja que permetran posar en marxa la nova deixalleria, que fa temps que 
tenia que estar en funcionament i que és una prioritat. Igualment, hem de 
dir que el posar contenidors soterrats és una política d’aquest equip de 
govern i que continuarà amb ella. 
 
Pel que fa al tancament de la pista que ha esmentat el Sr. Teixidor s’ha fet 
a petició de les entitats usuàries i amb la finalitat de que pugui ser utilitzada 
més hores. Però es manté l’esperit de quan es va fer la pista. Es tracta de 
garantir la utilització dels equips que entrenen, i és per això que es tanca 
però una vegada acabat això quedarà oberta per l’ us general. 
 
Seguidament es refereix a la intervenció del Sr. Garcia dient que els ha dit 
que havien fet una planificació pèssima però ell creu que el que ha estat 
pèssima és la seva intervenció, ja que entenc que s’hagués posat amb les 
inversions inclús amb les que s’han tret temporalment, però, ell s’ha estat 
referint a les despeses corrents. 
 
El desviament en la despesa corrent és d’1,32% i entén que si no és el 
desitjable és del tot assumible. 
 
El seu discurs sobre els càrrecs electes no te en compte que quan es va 
aprovar aquest pressupost no s’havien celebrat les eleccions i no es podia 
tenir en compte el nou cartipàs. Per això es produeixen les modificacions en 
aquesta partida i això és una evidència. 
 
Els serveis postals inclouen també la publicació en els diaris i 
lamentablement cada vegada augmentaran, en la mateixa mesura que ho fa 
Lloret. 
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S’ha referit també a l’augment de les despeses jurídiques però si els veïns 
posen contenciosos, l’Ajuntament ha de defendre els interessos generals, 
nosaltres no tenim la culpa i com exemple citarà alguns dels contenciosos 
que hi ha actualment, i que evidentment no tots corresponen ni  tant sols a 
l’anterior legislatura:contra reparcel.lació de Fenals Oest (més de 32.000€); 
contra no possibilitat cobriment terrasses (1.800€); contra suspensió 
llicència Masies de Lloret (1.800€);contra suspensió llicència d’obres 
reforma Hotel Dex (1.800€);del PSC contra concessió serveis d’aigua; lo 
mateix per part de l’empresa Sorea;contra suspensió tramitació projecte 
urbanització;diferents contra convocatòries d’assamblea d’Entitats de 
Conservació;contra suspensió tramitació projecte d’urbanització 
Montlloret;contra el PEIN Pinya de Rosa per Santa Cristina (cosa que 
segurament vostè no comparteix);varis contra la promotora dels Pinars,etc. 
 
En altres èpoques hi havia un assessor urbanístic que cobrava 10.000.000 
de pessetes i a més a més cobrava per portar els contenciosos. 
 
El capítol II evidentment és més difícil de controlar. Les llums de Nadal cada 
any costaran més,però entenen que s’ha de continuar fent i paulatinament 
es posaran en més barris. 
 
Ja estem en el camí d’optimitzar els recursos i tècnicament el pressupost es 
fa en base zero, no de forma acumulativa. Per tot això entén que es va fer 
raonablement bé i en tot cas quan es tingui les dades de la liquidació això 
quedarà confirmat.  
 
De totes maneres el compromís de l’equip de govern és en la mesura de lo 
possible controlar la despesa. 
 
Pren la paraula de nou el Sr. Teixidor dient que entén que tant els 
contenidors públics com l’arranjament de la coberta del pavelló vell es té la 
voluntat política de posar-ho en els pressupostos de l’any vinent. Així 
mateix ha entès que la pista quedarà oberta fora de les hores 
d’entrenament. 
 
Intervé novament el Sr. Garcia dient que el cartipàs i els sous ja es sabien 
al juliol i es va fer una modificació i ara es fa una altre. 
 
Respecte al tema de Masies de Lloret es podien haver estalviat el contenciós 
si haguessin actuat en el moment que corresponia. 
 
Pel que fa a les llums de Nadal ell segurament aplicaria el seu cost a temes 
més socials. 
 
Voldria parlar d’una altre partida il·lustrativa com és el de treballs 
d’impressió que era de 86.000€ i s’ha augmentat en 40.000€ (un 40%).Si 
be aquesta la pot entendre ja que un mes abans de les eleccions municipals 
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les regidories d’Educació i Benestar i Família van editar dos llibres en format 
de luxe, més com a propaganda partidista que com a orientació social. 
 
Pel que fa a la pista del costat del pavelló d’El Molí ara es fa el tancament 
per més de 30.000€ i tot això poc temps després d’haver-se fet, segur que 
si s’hagués fet tot d’una vegada hauria estat més barata. 
 
I com pensen equilibrar aquest desgavell?; doncs entre altres coses amb 
multes, amb la grua, sancions urbanístiques, amb la no adquisició de 
material d’ensenyament i soterrament de contenidors i també en l’estalvi 
d’una partida dedicada a la reforma de la teulada del pavelló vell. Hem 
sembla recordar que hi havia un informe que recomanava el seu 
arranjament, espera que no s’hagi de lamentar. 
 
Novament intervé el Sr. Elorza dient que ja ho veurem quan es faci la 
liquidació com queda aquest tema del pressupost. Que lo que queda clar és 
que és més endeutament i que en els últims 4 anys ha pujat. 
 
Evidentment hi ha temes que no son responsabilitat de l’equip de govern, 
com és la falta de finançament dels municipis.  
 
Ha de dir que en part aquesta modificació s’ha pogut fer per un augment 
dels recursos procedents de Madrid (480.000€) i en aquest tema el PSC 
continuarà treballant perquè es pugui incrementar tot lo possible.  
 
Part d’aquesta modificació és perquè va anar per sobre de les capacitats en 
un afany electoralista i és per això que hi ha augments no justificats i està 
segur com ja ha dit abans que això es veurà en la liquidació del pressupost, 
i ja ho discutirem. 
 
El Sr. Valls té la dèria de mirar al passat per justificar els errors i això no és 
forma de fer-ho. 
 
Torna a contestar el Sr. Valls dient primerament al Sr. Garcia que si s’ha 
tingut de suplementar ara de nou la partida dels càrrecs públics és perquè 
no estava comptat que els dos regidors del Grup Municipal del Partit Popular 
s’incorporessin a la Junta de Govern Local, cosa que s’ha fet a posteriori, i 
és aquesta la raó de la modificació. 
  
Masies de Lloret no es podria estalviar el recurs si el que es volia era 
preservar aquest àmbit territorial. 
 
Les llums de Nadal ja s’estan posant en barris i es seguirà en altres,i tot 
això de forma sostenible. 
 
Pel que fa a la pista és evident que hi ha hagut un canvi de criteri i ara és 
necessari tancar-la. 
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El Sr. Garcia ha titllat d’electoralista les guies d’acollida i la guia educativa 
però tothom sap que són unes fonamentals eines de treball. 
 
Quan s’ha parlat d’estalvi en algunes partides no vol dir que no s’hagin fet 
les despesen si no que han costat menys del que s’ha pressupostat. 
 
I Sr. Elorza no és cert que l’endeutament hagi pujat, tot el contrari ha 
baixat en els últims anys. Pel que respecte als nous ingressos benvinguts 
siguin i he de recordar que eren pendents de fa uns anys. Espera que es 
compleixi el que va dir l’any 82 el Sr. Felipe González de que el finançament 
dels municipis hauria de ser 50% de l’Estat, 25% de les Comunitats 
Autònomes i 25% dels propis ajuntaments. Avui per avui això és una 
quimera. Finalitza dient que l’endeutament municipal ha baixat. 
 
Finalment intervé el Sr. Alcalde dient que en l’anterior legislatura s’han 
posat molts contenidors soterrats i que és voluntat nostre seguir fent-ho. 
 
Pel que fa a l’arranjament de la teulada del pavelló vell ja s’ha fet una 
reparació i ara necessita una altre. Que ara el que fem és una modificació 
comptable però que l’arranjament es farà en un proper moment. 
 
L’anterior legislatura amb el Sr. Teixidor en esports ja es varen fer grans 
inversions i l’esforç continua. L’esperit de la pista és el mateix que quan es 
va fer i solament es tancarà pels entrenaments després les portes estaran 
obertes perquè es siguin utilitzant per tots i també s’ha pensat en que no hi 
hagi racons. 
 
Confia que amb aquestes explicacions que ha fet a les tres partides 
esmentades pel Sr. Teixidor aquest es repensi la seva votació. Ells ho 
veurien amb bons ulls. 
 
Respecte a la intervenció del Sr. Garcia ha de dir que en alguns moments 
sembla una persona raonable però en altres moments sembla que diu coses 
que no es creu del tot. 
 
La credibilitat es dona perquè primer es diuen les coses i després es fan. El 
Sr Garcia personalment no ha governat encara, però si ho ha fet el seu grup 
i no van fer gran cosa en el tema de les llums de Nadal. 
 
Les llums de Nadal s’estendran per tota la població de forma progressiva, 
però val molts diners. Es continuarà fent perquè és una demanda de la 
població i es fa en una línea de sostenibilitat doncs la il.luminació actual te 
molt menys consum que l’antiga. Per tant s’anirà incrementant de manera 
paulatina portant l’alegria a tots. 
 
Pel que fa a la jardineria durant l’anterior legislatura va haver un canvi de 
gestió i de concepció. S’ha posat un nou tipus de plantes i un sistema de 
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reg gota a gota, disminuint-se els parterres de gespa. Solament en els llocs 
més turístics s’han posat més flors. 
 
Totes aquestes mesures son també polítiques de medi ambient i creu que 
en aquest aspecte s’ha millorat la gestió. Està convençut que un municipi 
turístic com el nostre, ha d’estar enjardinat. 
 
Es refereix a Santa Clotilde on a l’any 2002 es varen fer més de 5.000€ de 
recaptació, mentre que aquest any fins al setembre, ja s’han recaptat més 
de 86.000€. Per tant creu que anem en la bona línia i que la balança és 
positiva doncs a més de recaptar son més coneguts i més visitats i això 
se’ns cap dubte reforça a Lloret.  
 
En relació als contenciosos com ja s’ha dit abans hi havia un equip jurídic 
permanent que cobrava a part els contenciosos. Ara es contracta sol per les 
necessitats. És evident que quan hi ha activitat hi ha contenciosos i això 
significa que estem avançant el contrari seria no fer res. 
 
Com ja s’ha dit correus ha augmentat perquè ho fa també la població. 
 
És veritat que hem cobrat 486.000€ més de Madrid perquè al final ens han 
reconegut 29.000 habitants però encara ens han de reconèixer els últims 
anys ja que no s’ajusten a la realitat. Avui estem en 38.000. 
 
Respecte als llibres que ha citat el Sr. Garcia, Benestar Social ens ho creiem 
o no, però si ens ho creiem comporta una important despesa. 
 
La guia d’acollida que es va fer al 2006,i per tant no en any electoral,és 
fonamental i és una gran eina per la bona marxa dels serveis de Benestar i 
Família. 
 
Finalment com ha dit el Sr. Valls l’endeutament ha disminuït aquests últims 
anys. 
 
Sense més deliberació amb 1 vot en contra de ICV-EUIA,6 abstencions dels 
regidors presents del PSC,GRILL i ERC i 12 vots favorables dels regidors 
presents de CIU i PP, 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. 
 
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, el Ple adopta el següent acord: 
 

A) Aprovar les següents modificacions pressupostàries 
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  I) Suplement de crèdit (despesa corrent)  
    

       codi detall Increment  
    

1110 10000 Organs de Govern.- Retribucions 12.000,00 
1210 21200 Serveis generals.- Cons.man.i rep. 10.000,00 
1210 22201 Serveis generals.- Serveis postals 45.000,00 
1210 22603 Serveis generals.- Despeses jurídiques 70.000,00 
1220 45000 Jutjat de Pau.- Transferències corrents 5.000,00 
2220 21200 Pol.Local.- Cons.i mant. 11.500,00 
2220 21900 Pol.Local.-Cons.mant i rep. Senyalització 15.000,00 
4330 21000 Parcs i jardins.- Cons.man.i rep. 40.000,00 
4331 21000 Parcs i jardins.- Cons.man.i rep.Santa 

Clotilde 
16.000,00 

4350 21000 Enllumenat públic.-  Cons. i mant. 50.000,00 
4470 21000 Servei Clavagueram.- Cons. i mant 15.000,00 
4510 22607 Festes populars.- Despeses diverses 

activitats 
135.000,00 

4510 22704 Festes.- Contracte mant. llums de Nadal 64.000,00 
4510 22706 Cultura.- Contracte treballs impressió 40.000,00 
4513 22000 Biblioteca Mpal..- Material 3.000,00 
4518 21200 Centre Antic Sindicat.- Cons. i mant. 11.000,00 
4521 21200 Camps de futbol.- Cons.mant.i rep. 12.000,00 
4524 21200 Poliesportiu el Moli.- Cons. i mant. 5.000,00 
5110 21000 Vies públiques.- Cons.i mant. 66.500,00 
5150 21000 Platges.- Cons. i mant 30.000,00 
6110 22708 Serveis Econòmics.- Conveni 

Recap.Executiva 
10.000,00 

6210 21200 Mercat Mpal..- Cons.mant. i rep. 9.000,00 
6220 22606 Comerç.- Activitats diverses 25.000,00 
7510 44000 Turisme.- Aportació Lloret Futur SA 40.000,00 

    
  Total suplements de crèdit........... 740.000,00 
    

  II) Crèdits extraordinaris (inversió)  
    

        codi detall  Increment  
    

4515 78000 Casal de l'Obrera.- Millores humitats 11.977,90 
4524 63201 Pavello el Moli.- Tancament pista basquet 32.678,13 
4525 63201 Pistes d'atletisme.- Millores 19.888,70 

    
  Total crèdits extrordinaris................ 64.544,73 
    

  III) Suplement de crèdit (inversió)  
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       codi detall Increment  

    
4251 62200 Llar d’infants.- Cons. i complements 27.752,02 
4330 61100 Parcs i jardins.- mobiliari urbà 13.293,61 
4330 61101 Parcs i jardins.- Acond. i mill. inclou solar 

la Creu 
34.919,39 

4490 62200 Medi ambient.- Accés i major cost 
deixalleria 

129.632,72 

4510 63201 Can Xardó.- 3ª fase i museïtzació 13.874,07 
4512 63200 Museu del Mar.- 2 i 3 fase rehabilitació 115.989,71 
5110 61101 Vies publiques.- Remodelació Av. Amèrica 67.795,41 

    
  Total suplements de crèdit.............. 403.256,93 
    
  Total expedient de modificació de crèdit… 1.207.801,6
    

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  
07 13000 Impost sobre activitats econòmiques 40.000,00 
07 31003 Retirada vehicles via pública (grua) 25.000,00 
07 31007 Visites a museus i exposicions 50.000,00 
07 39100 Multes 50.000,00 
07 39101 Sancions urbanístiques 50.000,00 
07 42000 Participació en tributs de l'estat 480.000,00 
07 52000 Interessos de dipòsits 45.000,00 
    

  Total majors ingressos..................... 740.000,00 
    
  II) Baixes de Crèdits  (inversions)  

        codi detall  Minorament 
    

4220 62500 Ensenyament.- Adquisició material 27.752,02 
4490 62300 Medi ambient.- Adquisició i sot. 

Contenidors 
121.800,00 

4523 63200 Pavelló vell.- Reforma teulada 271.251,83 
5130 63200 Transports.- Baixador autobusos Can 

Xardó 
46.997,81 

    
  Total baixes de crèdits.................... 467.801,66 
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7.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA, SOBRE L’ARXIU DE LA GUERRA CIVIL. 
 
D’ ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Coloma el qual dona lectura 
íntegra de la moció. 
 
Seguidament intervé el Sr. Alcalde preguntant al Sr. Coloma que el termini 
de tres mesos al que eludeix la moció a partir de quin moment s’haurien de 
comptar. 
 
Continua dient que estan d’acord en el contingut de la mateixa però que 
pensen que aquest tema estarà aturat fins després de les eleccions 
generals. 
 
Contesta el Sr. Coloma que en aquest tema hi ha una gran sensibilitat 
social, com ho demostren les 12.000 persones que varen assistir a l’acte 
celebrat l’altre dia. 
 
El que s’està demanant és el compliment d’una llei del 15 de novembre de 
2005, que està signada per el Sr. Juan Carlos I i que en el seu article  quart 
(al que dona lectura), queda clar que tres mesos després de tenir el llistat 
s’haurien de retornar els documents. 
 
Aquesta moció la fa com a ciutadà, lloretenc i català. 
 
Torna a intervenir el Sr. Alcalde dient que ells votaran a favor també com a 
lloretencs i catalans i reitera que pensa que el temps ja s’ha complert però 
que per les raons abans esmentades encara tardarà en fer-se. 
 
Sense més deliberació i amb 17 vots favorables dels regidors presents de 
CIU, PSC, ERC, ICV-EUIA i GRILL i dos abstencions dels regidors del PP, el 
Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
  

Atès, que l’objectiu bàsic del retorn dels documents catalans de 
l’Arxiu de la Guerra Civil de Salamanca és restituir-los a les persones, 
partits sindicats i entitats de tota mena que en van ser espoliats el 
1939. 
 
Atès, que aquest procés s’ha interromput des de l’octubre passat, 
quan els tècnics acabaren la identificació dels documents i objectes 
catalans. 
 
Atès que recentment ha mort l’artista Carles Fontserè, que tant havia 
lluitat per la recuperació dels seus cartells, sense poder veure 
aquesta restitució, no es pot consentir que cap altre afectat pugui 
desaparèixer sense veure la justa restitució dels seus béns. 
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El Ple aprova la següent MOCIÓ: 
 
PRIMER.- Adherir-se a la denúncia d’aquesta situació feta per la 
Comissió de la Dignitat, persones, partits, sindicats i entitats 
afectades per l’espoli. 
 
SEGON.- Demanar al Ministre de Cultura César Antonio Molina 
Sánchez, que immediatament prossegueixi, en cooperació amb el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el procés 
d’identificació dels documents i objectes catalans de l’Arxiu de la 
Guerra Civil requisats a persones i entitats catalanes. 
 
TERCER.- Que un cop corroborada la identificació, la Comissió Mixta 
Ministeri de Cultura – Generalitat, en el termini de tres mesos que 
preveu la Llei, retorni a la Generalitat de Catalunya els documents i 
objectes arrabassats per la força el 1939, amb la finalitat que aquesta 
en pugui fer efectiva la restitució als seus legítims propietaris. 
 
QUART.- Comunicar aquesta moció al Ministre de Cultura, al Conseller 
de Cultura de la Generalitat i a la Comissió de la Dignitat. 

 
Havent-se demanat explicació de vot per part del Sr. Ontañon prèvia 
autorització de la Presidència pren la paraula tot dient que la seva abstenció 
és per coherència política.Com ja tenen dit en altres legislatures quan es 
presentin temes que ja tenen foros propis i no siguin municipalistes, ells 
s’abstindran. Avui és un d’aquests punts ja que es tracta de política general. 
 
8.- PROPOSTA PER A SUBSCRIURE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 
POPULAR QUE PROMOU UNA PROPOSICIÓ DE LLEI PER A L’ATENCIÓ 
A LA FIBROMIÀLGIA I A LA SÍNDROME DE LA FATIGA CRÒNICA. 
 
Prèvia autorització de la Presidència pren la paraula la Sra. Bertran que fa 
lectura d’alguns apartats de la part expositiva de la moció així com de la 
part dispositiva. 
 
Aquesta és una malaltia que tenen 250.000 persones a Catalunya i que els 
seus malalts es consideren desatesos, es consideren com invisibles. 
 
És per aquesta raó que avui presenten aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que ells votaran a favor perquè és una forma de 
donar a conèixer la malaltia i després de que es tingui consciencia de la 
seva existència,es preguin les mesures necessàries per ajudar als que la 
pateixen. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Elorza dient que el seu grup també està 
a favor ja que és una malaltia que afecta a moltes persones i és difícil de 
tractar. És per això que els malalts necessiten ajudes. 
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Voldria demanar a la Regidoria de Benestar i Família i a la de la Dona que 
creïn una oficina d’atenció a aquests malalts de la nostra població per poder 
assessorar-los. 
 
Contesta la Sra. Bertran que el que segur que es farà és una forta 
campanya de sensibilització. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Atès que actualment existeix una iniciativa legislativa popular que 
promou presentar al Parlament de Catalunya una proposició de llei 
per a l’atenció de la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica. 
  
Atès que, en síntesi,  aquesta campanya té com a finalitat que, en 
relació a  aquestes malalties les administracions públiques assumeixin 
els següents objectius: 
  
1. Poder disposar d'unitats hospitalàries especialitzades i ser visitats i 

visitades per metges especialistes. 
2. Llistes d'espera de menys de 90 dies. 
3. Que els metges especialistes i els metges d'atenció primària (AP) 

tinguin la formació necessària. 
4. Que l'ICAM tingui en compte els informes i les recomanacions 

emesos per les unitats hospitalàries especialitzades. 
5. Que la societat estigui correctament informada sobre aquestes 

malalties i les seves repercussions. 
  
Atès que la  regidoria de Benestar i família té especial interès en 
l’atenció integral de les persones i de les famílies. 
 
Atès que des de la regidoria de la Dona s’està desenvolupant el Pla 
Integral de les Dones, i la fibromiàlgia afecta majoritàriament al 
col·lectiu femení. 
 
Atès que des de l’Ajuntament es  considera la sanitat pública com una 
de les prioritats  essencials de l'estat de benestar i que, així mateix, 
es considera que cal donar una resposta adequada i eficient a la 
demanda social i sanitària dels malalts de fibromiàlgia i de síndrome 
de fatiga crònica.  
 
Amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de les Àrees de 
Urbanisme, Obra Pública i Activitats, i Serveis Personals i Turisme, el  
Ple adopta el següent acord: 
 
PRIMER.- Subscriure aquest Ajuntament la petició de la Comissió 
Promotora de la iniciativa legislativa popular per a l’atenció de la 
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fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica (ILP FM-SFC), per tal que 
el Parlament de Catalunya aprovi la Proposició de Llei en els termes 
que es transcriuen a continuació: 
  
“Text articulat de la proposta 
  
Article primer 
 
Objecte de la llei 
L’objecte d’aquesta llei és l’establiment i la regulació de l’organització 
sanitària adequada per al tractament de la fibromiàlgia (FM) i la 
síndrome de fatiga crònica (SFC) dins el sistema català de salut, i 
l’establiment de determinades mesures per tal de millorar l’atenció 
d’aquestes malalties. 
  
Article segon 
 
Unitats Hospitalàries Especialitzades (UHE) 
1. El diagnòstic i tractament de la FM i la SFC dins el sistema sanitari 
públic correspon a les Unitats Hospitalàries Especialitzades (UHE) en 
FM i SFC. 
2. Les UHE en FM i SFC són composades per especialistes en Medicina 
Interna, Reumatologia, Neurologia, Endocrinologia i Cardiologia, com 
també per psicòleg, fisioterapeuta i personal d’infermeria. En 
aquestes unitats també ha d’haver-hi Pediatres per a atendre als 
infants afectats de FM i de SFC. 
3. La creació de les UHE en FM i SFC s’ha de fer per Ordre de la 
Consellera o el Conseller de Salut, en què s’ha de determinar l’àmbit 
territorial d’atenció, el personal que les integra i el seu funcionament. 
  
Article tercer 
 
Desplegament de les UHE 
S’han d’establir  un  mínim  de  vuit d’aquestes  UHE en FM i SFC a la 
Regió Sanitària de Barcelona, i, com a mínim, una unitat a cadascuna  
de  les   altres  Regions Sanitàries de Catalunya, dotant-les de tots 
els recursos necessaris per al diagnòstic i el tractament de la FM i la 
SFC. Una d’aquestes unitats  ha de ser nomenada com a Unitat 
Investigadora, a fi i efecte de centralitzar  i dur a terme investigació 
sobre proves diagnostiques i tractaments més efectius. L’establiment 
i posada en funcionament de la totalitat d’aquestes unitats ha 
d’efectuar-se dins el termini d’un any des de la data d’aprovació 
d’aquesta llei. 
  
Article quart 
 
Accés a les UHE en FM i SFC i llistes d’espera 
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1. Els malalts i les malaltes han de poder accedir a les UHE en FM i 
SFC a partir del moment en què es detectin els símptomes de la 
malaltia. 
2. En cap cas, els malalts i malaltes de FM i/o SFC no poden 
romandre més de 90 dies en les llistes d’espera d’aquestes unitats, 
per tal d’evitar situacions de risc, incertesa i patiments innecessaris, 
així com l’agreujament  de  la malaltia i el malbaratament de recursos 
socials i econòmics. 
  
Article cinquè 
 
L’atenció primària (AP) 
Quan en un centre d’AP es detectin en un pacient símptomes de FM o 
de SFC, s’ha de derivar a les unitats hospitalàries especialitzades en 
FM i SFC. L’AP, posteriorment, ha de dur a terme el  seguiment dels 
tractaments prescrits per les UHE en FM i SFC, amb una intervenció 
de professionals multidisciplinària (metges de família, personal 
d’infermeria i treballadors socials). 
  
Article sisè 
 
Formació 
S’han d’establir programes de formació específica sobre aquestes 
malalties per als especialistes  que  treballin en les UHE en FM i SFC, 
com també per als equips  d’atenció   primària.  Aquests  programes,  
que han de ser incentivats, han de tenir una durada mínima de 12 
hores i han d’estar impartits per especialistes amb reconeixement 
internacional. 
  
 Article Setè 
 
Incapacitat laboral i valoracions 
1.Les persones diagnosticades de FM i/o de SFC han de tenir accés, 
per la via administrativa, al reconeixement de la incapacitat laboral  i 
a les prestacions econòmiques i socials que se’n derivin, a partir dels 
diagnòstics clínics i dels informes emesos pels especialistes en 
aquestes malalties. 
2. L’ICAM, o l’organisme competent per a la valoració de la 
incapacitat laboral, quan aquesta estigui motivada en FM o SFC, ha 
de tenir en compte el diagnòstic, els informes i les recomanacions 
emesos al respecte per les unitats hospitalàries especialitzades en FM 
i SFC i ha de motivar les resolucions que s’apartin dels criteris 
sostinguts en aquests. 
3. Si l’ICAM acorda sotmetre a una revisió mèdica a una persona 
malalta de FM o SFC, aquella ha d’ésser realitzada per un metge o 
metgessa especialitzats en aquestes malalties o per un centre 
acreditat per al seu diagnòstic i tractament. 
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Disposició derogatòria 
 
Queden  derogades  les  normes,  reglaments  i  altres disposicions 
legals que s’oposin a la present”. 
  
SEGON.- Notificar aquest acord a la Comissió Promotora d'aquesta 
Iniciativa Legislativa Popular i a les seccions de Benestar i família, de 
la Dona i de Sanitat de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 

 
PROPOSTES D’ URGÈNCIA 
 
Se n’han presentat dues. Una d’elles presentada pel Sr. Víctor Llasera i 
l’altra presentada per el grup municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya. 
 
9.- APROVACIÓ DEL INFORME FAVORABLE RELATIU A LA 
SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA COMERCIAL PER A LA IMPLANTACIÓ 
D’UN HIPERMERCAT “ESCLAT” A LLORET DE MAR.  
 
Primerament  es vota admetre la urgència de la moció, la qual és aprovada 
per unanimitat. 
 
Seguidament prèvia autorització de la Presidència pren la paraula el Sr. 
Llasera que dona lectura íntegra de la moció. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que havent estat ja aprovat el PSEC en el seu 
dia, i una vegada que fa uns dies s’ha aprovat el POUM, les empreses que 
volen establir centres comercials necessiten informe previ favorable de 
l’Ajuntament. 
 
Per tant, estem davant d’un pur tràmit administratiu i és per això que ells 
votaran a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Ontañon dient que ells també votaran a favor,donat 
que moltes vegades ens hem queixat tots dels dèficits comercials que tenim 
a Lloret sobretot en el sector alimentari i que ens obliga a anar a comprar 
als pobles veïns. Aquesta mena d’equipaments ompliran un buit que avui 
tenim i reactivaran la nostra vida econòmica. 
 
A continuació intervé el Sr. Elorza dient que ells també votaran a favor ja 
que tots els grups s’han mostrat a favor d’ampliar la oferta de compra de 
Lloret. Entenen que és una aposta positiva. 
 
Contesta el Sr. Llasera felicitant a tots per la unanimitat que mostren, 
pensa que és una aposta de tot el poble doncs així evitarem la fuga de 
vendes i d’aquesta manera confia en que fidelitzi el comerç a Lloret i que 
tots surtin guanyant. 
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Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que amb aquesta possible instal.lació 
s’obre una possibilitat real de que guanyem tots,sempre i quan els preus 
siguin millors. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Atès que en data 20/07/2007 el Sr. Josep Font Fabregó, actuant en 
nom i representació de la mercantil Bon Preu SAU, va presentar 
instància en el registre general de l’Ajuntament, sol.licitant informe 
favorable a la implantació d’un hipermercat “Esclat” de 4.500 m2 a 
l’Avinguda de les Alegries (sector Sant Quirze) de Lloret de Mar. 
 
Atès que juntament a l’esmentada sol.licitud s’acompanyava còpia de 
la Resolució de la Direcció General de Comerç, de data 2 de març de 
2007, que informa favorablement sobre el grau de concentració 
comercial de l’empresa Bon Preu en l’àrea de influència. 
 
Atès que l’article 7 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre, 
d’equipaments comercials, estableix que per a l’obertura de grans 
establiments comercials  cal disposar de la llicència comercial de la 
Generalitat, prèviament a les sol.licituds de les llicències municipals 
d’obres i activitats.  
 
Així mateix, l’esmentat article estableix que en el tràmit de la llicència 
comercial de la Generalitat la persona sol.licitant ha d’aportar un 
informe favorable emès per l’Ajuntament del municipi en el terme del 
qual es pretén obrir, i que l’informe ha de ser aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament i s’ha de motivar tenint en compte els criteris de 
valoració que estableix l’article 10 d’aquesta llei. El citat informe té 
caràcter vinculant en cas de ser desfavorable. 
 
Atès que l’article 14.1 c) del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel 
qual es desplega la llei 18/2005 disposa que per tal que la Generalitat 
pugui resoldre la sol.licitud de llicència comercial el sol.licitant ha 
d’aportar, entre d’altra documentació, l’anteriorment citat informe 
favorable de l’ajuntament i un certificat actualitzat d’aprofitament 
urbanístic, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, on 
consti, a més, l’adequació del projecte en qüestió al planejament. 
 
Vist l’informe emès pel Coordinador de Comerç i Promoció Econòmica 
d’aquest Ajuntament en el que, després de valorar els diversos 
aspectes  a tenir en compte per a la realització del referit informe 
d’acord amb l’article 10 de la llei 18/2005, emet informe favorable a 
la sol.licitud efectuada per Bon Preu, SAU. 
 
Vist el certificat de compatibilitat urbanística emès pel Secretari 
delegat servei urbanisme, en el que es posa de manifest que la 



27 

implantació d’aquest hipermercat és compatible, pel que fa als usos 
urbanístics, amb el planejament urbanístic vigent. 
 
El Ple Municipal adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar l’informe favorable emès pel Coordinador de 
Comerç i Promoció Econòmica d’aquest Ajuntament, sobra la 
sol.licitud de Bon Preu, SAU per a la implantació d’un hipermercat 
“Esclat” a l’Avinguda de les Alegries de Lloret de Mar (sector Sant 
Quirze). 
 
SEGON. Notificar aquest acord, adjuntant còpia compulsada dels 
referits informe i certificat d’aprofitament urbanístic, a Bon Preu, 
SAU, per tal que puguin presentar davant la Direcció General de 
Comerç la corresponent sol.licitud per a l’obtenció de la preceptiva 
llicència comercial. 

 
PROPOSTES D’ URGÈNCIA 
 
10. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES 
DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL “PLA DE DINAMITZACIÓ I COHESIÓ 
DELS BARRIS DE LLORET DE MAR” 
 
Primerament  es vota admetre la urgència de la moció, la qual és aprovada 
per unanimitat. 
 
A continuació d’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Elorza que 
dona lectura íntegra de la moció. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient primerament que ell sí que ha votat la urgència 
de la moció i no com varen fer el Grup Municipal Socialista a la seva moció 
presentada el 28 de gener de 2006, que varen votar en contra. 
 
La veritat és que fa solament uns minuts que ha pogut llegir aquesta moció. 
 
No fa gaire i per unanimitat tots els grups varen votar a favor d’una moció 
presentada per el seu grup a favor de que es demanés entrar en el Pla de 
barris per el casc antic. 
 
Creu que en aquests temes hem de ser realistes i pensa que la moció 
presentada avui engloba masses barris. 
 
Com ja he comentat, en el mes de gener es va aprovar per unanimitat que 
entres el casc antic i pensa que haurà segurament noves convocatòries per 
poder acollir-se a la llei de barris, però que malgrat ser una moció important 
no es concreta. 
 
És per això que els demanaria que l’expliquin millor perquè la pugui 
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estudiar, ja que en aquells moments no te clar quins son els seus objectius. 
 
Confia en que entretant es porti endavant la moció que va ser aprovada per 
tots sobre el casc antic. 
 
Pren la paraula el Sr. Ontañon dient que la moció te bona voluntat però 
potser peca d’ambigua i poc concreta. Per això ells s’abstindran i demana al 
Grup Socialista que la concretin en el futur, ja que en aquesta no hi ha cap 
proposta d’actuació concreta. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Riera tot dient que quan sentia la 
intervenció del Sr. Elorza, si no fos coneixedor del nostre municipi,veia 
descrit un municipi desintegrat, sense xarxa social, però si es coneix Lloret i 
es veu tot el que s’ha fet els últims anys gràcies tant a l’esforç de 
l’Ajuntament (de tots els equips de govern) així com de totes les 
associacions que han sorgit i dels ciutadans, ens donem compte que frases 
que ha dit el Sr. Elorza com: “clares diferenciacions a dins del nucli de 
Lloret en forma de barris”; “fets clarament diferenciadors”; “clares 
mancances existents en tots aquells elements que afavoreixen la cohesió 
social i territorial”; etc., no es corresponen a la realitat. 
 
És cert que els barris tenen una identitat pròpia, de la que gaudeixen en les 
seves associacions i en les seves festes. Lloret és molt dinàmica en teixit 
associatiu, tenim moltes associacions que son molt actives. 
 
Nosaltres com equip de govern varem crear la Regidoria de Participació 
Ciutadana que ha permès la relació i el foment de l’associacionisme i que 
durant aquest temps ha engegat diferents projectes. 
 
Aquesta regidoria ha desenvolupat el Registre d’Entitats i entre els múltiples 
projectes que ha desenvolupat o en els que està treballant estan la 
participació ciutadana en el recent aprovat POUM; el desenvolupament del 
cívic espai que és un projecte d’integració, cohesió i participació social en 
els centres cívics en els barris de Can Carbó i El Molí; l’Ajuntament dels 
infants en la participació dels CEIPS de Lloret; construcció dels nous centres 
cívics en els barris de Can Ballell i d’El Rieral; el nou espai de trobada i 
activitats en el barri de Fenals,etc. 
 
També es mantenen i milloren constantment els altres centres cívics que 
son els espais de referència dels barris, i l’activitat dels quals s’ha triplicat 
en els últims anys. 
 
Tot això ha fet que tinguem molta informació i que per tant en qualsevol 
moment puguem iniciar el Pla de dinamització i cohesió de barris que el Sr. 
Elorza ens demana. 
 
Però a més a més aquest Ajuntament està desenvolupant altres plans com 
el Pla Educatiu de l’Entorn o el Pla d’Acollida i Ciutadania. Aquest últim 
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coordinats amb la resta de regidories a fi d’obtenir una dimensió acurada de 
la realitat social de tot el nostre municipi. 
 
Tots aquests treballs previs son necessaris per poder elaborar un projecte 
d’intervenció integral com significa entrar en la convocatòria de la Llei de 
Barris. Com ja he dit la informació ja la tenim i per tant és qüestió 
d’utilitzar-la en el moment que sigui necessari.  
 
Hem de tenir en compte que els criteris d’adjudicació de la Llei de Barris son 
molt estrictes, i que abans de presentar-se a la convocatòria s’ha de fer un 
gran treball. 
 
També entrar en la Llei de Barris significa un gran esforç tant per part de 
l’Ajuntament com de la ciutadania, doncs l’Ajuntament ha de posar el 50% i 
això està produint problemes en alguns ajuntaments que han entrat en 
aquest tema. 
 
El Sr. Elorza va dir a la ràdio que això no tenia un cost exagerat però el 
50% del cost total no és poc. 
 
Convergència i Unió ha demanat que el tema pressupostari fos com es 
parlava a l’inici de presentar-se la llei, que era un 75% Generalitat i un 25% 
Ajuntament però fins ara això no és així. 
 
Això representa una sobrecarrega pressupostària per als municipis i per tant 
exigeix una important participació econòmica dels particulars (rehabilitació 
de façanes, supressió de barreres arquitectòniques, instal.lació d’antenes 
col·lectives, etc.). 
 
Creu que s’han de tenir clares les prioritats d’inversions ja que si entrem en 
la Llei de Barris hem d’assumir els costos. 
 
En aquests moments de canvi apareixen altres necessitats. Lloret acaba 
d’aprovar el POUM i està fent inversions importants com és l’edifici 
sociocultural i el nou teatre i tot això exigeix una planificació prèvia que és 
el que nosaltres estem fent. 
 
Finalitza dient que el que ha exposat el Sr. Elorza no és la nostra realitat 
actual. 
 
Contesta el Sr. Elorza dient en primer lloc al Sr. Coloma que ha parlat d’un 
tema de l’anterior legislatura i que com be sap ell no hi era, per tant, no li 
pot reprovar res . 
 
La raó de la urgència és perquè voldrien que això es tingués en compte en 
els pressupostos que properament s’han d’aprovar. 
 
Evidentment no demanen que entrin tots els barris però si que es tingui en 
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compte el tema i que s’iniciï el Pla de Dinamització i Cohesió dels Barris, que 
ha d’entendre després de la intervenció del Sr. Riera que ja està iniciat. 
 
Que no està d’acord en que la moció reflecteixi una visió catastrofista de 
Lloret però és clar que si que tenim mancances. 
 
La seva intenció és poder obtenir subvencions cosa que no sempre fem i 
respecte al tema de participació ciutadana al que s’ha referit el Sr. Riera ha 
de dir clarament que no tenim la mateixa idea que te l’equip de govern. 
 
Que lo que pretenem amb la moció és començar a treballar i això queda 
reflectit en la moció (dóna lectura a alguns paràgrafs). 
 
Lloret està tenint un creixement molt fort i s’han de fer grans esforços per 
mantenir la cohesió territorial i aquest és un dels objectius. 
 
En definitiva el que pretenem és que aquest tema es contempli 
pressupostàriament i que es destinin algunes partides a l’elaboració del Pla, 
per al qual tindran el nostre màxim suport. 
 
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que és veritat que el Sr. Elorza no hi 
era però que es referia al seu grup i creu que hauria de recordar-ho. 
 
Ells ja estan d’acord en intentar entrar a la Llei de Barris i recorda el Sr. 
Riera que els ajuntaments que han entrat en aquesta dinàmica ja sabien 
que la subvenció era del 50% i que ells tenien que posar el resta. Aquesta 
llei existeix des de que governa ERC i no quan governava CIU. 
 
És clar que tots volem millorar els barris però creu que hem d’engegar un 
diàleg sobre les diferents infraestructures i poder iniciar el Pla, però aquest 
és un tema molt complex i que tindrà un gran cost. 
 
Com ha dit abans al gener es va aprovar la moció per ells presentada sobre 
el casc antic i ara també està aprovat el POUM, per tant creu que 
primerament hem de treballar sobre el casc antic, sense que això signifiqui 
deixar al marge els altres. 
 
Evidentment el pressupost ha destinat determinades partides a garantir la 
cohesió per això s’haurà de rehabilitar el casc antic i s’haurà de tenir en 
compte també la mobilitat social entre els diferents barris per evitar nous 
possibles conflictes. 
 
Però creu que la moció es massa filosòfica, és un vademècum i creu que 
s’han de fer proposicions clares i concretes. Per aquesta raó s’abstindran.  
 
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que ells veuen be la moció i que creuen 
que el Pla s’ha de fer, que per això votaran a favor. Malgrat està registrada 
la moció el dia 27 ell no l’ha tingut fins fa una estona. 
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Intervé seguidament el Sr. Valls dient que tenint en compte el que es va 
aprovar a la seva moció Sr. Coloma i que a més a més va ser una de les 
raons per les que va votar a favor dels pressupostos. Però primerament s’ha 
de fer el Pla especial que definirà de forma definitiva les característiques de 
com serà aquest barri. Per tant estem treballant en aquest tema. 
 
Pel que fa a subvencions de la Generalitat, fa anys que Lloret ha sol.licitat i 
ha rebut i posa com exemples la peatonalització de molts dels seus carrers i 
també de les instal.lacions esportives. Això ho han fet tots els governs. 
 
La moció que presenta el Grup Socialista no queda clara i creu que s’hauria 
d’explicar. Així en el segon atès de l’exposició de motius es parla de 
necessitats en les majories dels barris però no es diuen quines son. També  
es diu que hi ha clares mancances i tampoc es diu res de quines son 
aquestes. Pensa que hauria de dir quins son els equipaments que falten i 
quants s’han d’arranjar. 
 
Creu que en aquestes condicions gairebé és impossible votar la proposta de 
resolució que ens presenten (llegeix part d’aquesta), ja que no sabem 
quines son les demandes concretes que ens fan i que volen que fem. 
 
Al començar la legislatura anterior en el 2003 van crear les regidories de 
barri i cada regidor fa reunions periòdiques amb representants dels 
mateixos, tenint-se en compte aquestes reunions en la part que és possible 
en els pressupostos. 
 
Sembla que nosaltres no hem fet res però precisament hem fet moltes 
coses: 
 
BARRI DEL MOLÍ 
 

- Pont de connexió dels barris del Molí amb El Rieral a l’alçada de l’Av. 
De les Regions. 

 
- Renovació de la Pça. Dels Drets Humans (El ferm,l’enjardinament i 

els Jocs Infantils) 
 

- Supressió de barreres arquitectòniques (voreres, passos elevats, etc. 
 

- Realització de diferents capes de rodadores(Asfaltat de l’Av. De les 
Regions i d’altres) 

 
- Enjardinament dels parterres centrals de l’Av. Vidreres (Rosers 

Ecològics amb una floració de 9 mesos l’any i farigoles.) 
 

- Instal.lació del nou model de tanca de protecció a l’Av. De 
Vidreres(del C/.Joaquim Blume a l’Av de les Regions) 
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EL RIERAL 
 

- Instal.lació d’un parc infantil amb un WC automàtic 
 

- Neteja i manteniment del Turó d’en Buc 
 

- Modificació del parterre central de l’Av. Del Rieral amb la Plantació 
d’arbrat i enjardinament a la façana de l’Escola Angels Alemany i 
instal.lació de bancs i papereres 

 
- Instal.lació del nou model de tanca de protecció a la vorera de l’Av. 

Josep Pla a l’alçada de l’Escola Bressol “El Pops” i de l’Angels 
Alemany. 

 
MAS VILÀ - CAN RIBALAIGUA 
 

- Nova deixalleria 
 

- Horts Urbans 
 

- Parc de Can Ribalaigua 
 

- Reforç del tancament de la pista poliesportiva del barri 
 
CAN BALLELL 
 

- Enjardinament del C/. Aiguaviva, de la Guarderia al parc de St. 
Cristòfol 

 
- Al Parc de St. Cristòfol tancament del parc infantil, creació de nous 

espais amb el desantament de terres  i instal.lació de bancs nous. 
 

- Modificació de la pista de ball del parc 
 

- Reforç del tancament de la pista poliesportiva 
 

- Modificació de l’enllumenat de tot el parc 
 

- Modificació d’un tram de la canonada d’aigua. 
 

- Supressió de barreres arquitectòniques per fer més accesible el 
Centre Cívic 

 
- Supressió de barreres arquitectòniques a les voreres del barri. 

 
CAN CARBÓ – MAS BAELL 
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- Av Catalunya, modificació de voreres per evitar les caigudes 
 

- Supressió de barreres arquitectòniques a les voreres del barri. 
 

- Av.Puig de Castellet, creació d’un nou espai per a contenidors de 
selectiva 

 
- Manteniment del parc de Can Xardó amb l’escola de Jardinería amb 

instal.lació de bancs i papereres. 
 

- Creació d’un nou parc infantil al parc de Can Xardó 
 

- Creació de diferents obertures per a vianants al parc de Can Xardó 
 

- Nou enjardinament al parc dels Països Catalans 
 

PUIGVENTÓS 
 

- Tancament i adequació a normativa vigent del Parc Infantil 
 

- Trasllat del transformador aeri (en execució) 
 

- Anivellament de terres per conduir les aigües pluvials 
 

- Condicionament de la zona esportiva 
 
BARRI PESCADORS 
 

- Renovació de l’enllumenat públic 
 

- Instal·lació de nova tanca de protecció de la pujada al barri 
 

- Pintat de parets i tanques 
 

- Canvi de bancs al nou model 
 

- Manteniment i millora de la zona verda 
 
CAS ANTIC (BARRI DE LA RIERA, BARRI DE VENÈCIA I BARRI DEL PUIG) 
BARRI DE LA RIERA: 
 

- Contenidors soterrats 
 

- Sobreeixidors a la xarxa de clavegueram 
 

- Manteniment de paviments (voreres i capes de rodadura) 
 

- Parc de les olors (plantació, camins, enllumenat, etc...) 
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- Manteniment i millora de les zones verdes 

 
- Supressió de barreres arquitectòniques a les voreres del barri. 

 
BARRI DE VENÈCIA: 
 

- Renovació de paviments i serveis al carrer Vall de Venècia i adjacents 
 

- Nou enjardinament de la Plaça Melcior Montero 
 

- Tancament del Parc Infantil de la Plaça Melcior Montero 
 

- Formació de vorera i millora de l’enllumenat públic al carrer Camí de 
les Cabres 

 
- Manteniment de paviments (voreres i capes de rodadura) 

 
- Supressió de barreres arquitectòniques a les voreres del barri. 

 
BARRI DEL PUIG: 
 

- Nou enjardinament, espai per a contenidors d’escombraries i 
instal·lació d’aparells per exercicis per a adults 

 
- Millores en el clavegueram 

 
FENALS – STA. CLOTILDE 
 

- Av. Amèrica 
 

- Carrer Puerto Rico 
 

- Condicionament arbrat i anivellament terreny a la Plaça Alfred 
Cisquella 

 
- Renovació d’enllumenat públic (substitució de vapor de mercuri per 

vapor de sodi alta pressió) 
 

- Nou edifici d’ “El Puntet” a la Plaça de Fenals 
 

- Ampliació, millora i tancament del Parc Infantil 
 

- Tancament de les Pistes de Petanca 
 

- Tancament de la Pista Rodona de Patinatge 
 

- Plantació de planta arbustiva 
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- Supressió de barreres arquitectòniques a les voreres del barri. 

 
- Manteniment de paviments (voreres i capes de rodadura) 

 
- Millores en el clavegueram i en la recollida d’aigües pluvials 

 
Hem de tenir en compte que les urbanitzacions també volen ser barris i tot 
el que s’està fent en accessos de Lloret ajuden a relligar aquests. 
 
També s’han fet plans sectorials de regidories: de comerç, d’ensenyament, 
d’esports, de cultura, d’aparcaments, de platges (camins de ronda) etc. 
 
Finalitza demanant que siguin més explícits  en les mancances a les que es 
refereixen.  
 
De nou intervé el Sr Elorza dient que el Sr. Valls ha explicat el que han fet 
durant 4 anys i ell parla del que s’ha de fer, intentar fer-ho amb 
subvencions i no pagant nosaltres. 
 
El que es demana avui no es perquè no s’hagi fet res o s’hagi fet malament 
sinó perquè queden coses per fer i el que demanen és que es faci un pla per 
tota la població per amb aquesta eina poder entrar a participar en les 
subvencions, en el moment en que això sigui possible i no tenir que pagar-
ho tot nosaltres. 
 
El que estem intentant és crear les eines per poder tenir subvencions i que 
les actuacions no costin diners a la població i no sigui necessari seguir 
pujant impostos. 
 
Nosaltres fem una tasca de seguiment dels barris, i no sempre s’arreglen els 
problemes o si es fa es triga molt. Posa com exemple l’enllumenat de la 
plaça de Sant Cristòfol que solament es va arranjar quan varen arribar les 
eleccions però hi ha altres casos. 
 
El seu grup entén que no solament s’ha de fer coses quan arriben les 
eleccions i es refereix a un tema com és el de les voreres de l’Avinguda de 
Catalunya que cada vegada està pitjor i està molt perillós per a la gent 
gran. 
 
En definitiva el que demanen és engegar un Pla de Dinamització i Cohesió 
dels barris de Lloret per poder accedir a subvencions i així poder millorar els 
barris sense que això signifiqui un gran cost econòmic per a la població. 
 
De totes maneres ja esperaven la resposta que estant tenint de l’equip de 
govern. 
 
Evidentment primerament s’ha d’engegar el casc antic doncs està aprovat 
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per tots. 
 
Creu que el tema de que estem parlant és un tema de tots i no solament 
d’un partit concret i en aquest tema tindran sempre la nostra col.laboració 
perquè és clar que els barris estant canviant i necessiten millores. 
 
Finalment pren la paraula el Sr. Alcalde dient que properament mantindrà 
reunions amb els diferents partits polítics per parlar dels propers 
pressupostos del 2008 i si és possible consensuar prioritats, en la qual cosa 
podrien entrar temes dels que avui s’han parlat. 
 
Però no voldria que quedés aquí el discurs del Sr. Elorza. De plans i de 
comissions potser no hem fet masses però d’actuacions hem fet moltes. 
 
Personalment des de l’any 2002 trepitja els barris molt sovint. 
 
El Sr. Elorza s’ha referit a l’Avinguda de Catalunya i nosaltres hem col.locat 
bancs i una barana, també una rampa i unes petites escales i sabem que hi 
ha gent gran i també sabem les reclamacions d’una veïna. No és un tema 
fàcil, estem fent coses i si hem de fer més, ho farem. 
 
S’han posat escales en altres llocs però hi ha una deute històrica i encara 
s’hauria d’arranjar però en el seu moment es va prioritzar un local comercial 
i no als veïns. Potser es necessiti un projecte i tenim el compromís de 
solucionar el tema si be segurament tindrà que sortir perjudicat algú (tema 
Avinguda de Catalunya). 
 
En quant al mur de l’Avinguda Puig de Castellet s’ha arranjat i les entrades 
d’aquesta zona s’han fet accessibles. 
 
No és cert que solament fem coses quan venen les eleccions perquè no 
seria possible fer tot el que hem fet. El PSC sí que ho faria. 
 
No puc permetre que digui coses que no son, ja que les nostres actuacions 
no es fan només per les eleccions sinó de forma planificada. 
 
El tema de Sant Cristòfol es va retardar perquè Fecsa no donava prou 
potència. Varem refer tota la tanca de Can Ribalaigua, perquè estava 
desfeta. I hem fet moltes altres coses de les que no es pot negar 
l’evidència. 
 
Fa un temps va estar entre nosaltres la Sra. Itziar González, actual regidora 
de Ciutat Vella de Barcelona per el PSC, formant part d’una comissió que es 
va formar en el seu dia per voluntat de la Consellera Tura, de la delegada 
del govern a Girona Pia Bosch (ambdues socialistes) i aquest Ajuntament 
per avançar en faenes de coherència social i territorial.  
 
Aquesta senyora és arquitecte i experta en cohesió territorial i social, i 
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varen treballar tots conjuntament en assentar les bases per moltes de les 
feines de les que avui hem parlat. 
 
En el casc antic el que primer hem de fer és redactar el pla especial. 
Evidentment hi ha molts temes socials per resoldre i per això prioritzem. 
 
Els agrairia, que a les reunions que he anunciat per el pressupost del 2008 
cadascú digui les seves prioritats a fi de que hi hagi el màxim de consens i 
es pugui tenir en compte la voluntat de tots. De totes maneres, d’una 
manera o una altre s’han fet moltes millores als barris. 
 
Sense més deliberació i en 10 vots en contra dels regidors presents de CIU, 
3 abstencions dels regidors del PP i ERC i 6 vots afirmatius dels regidors 
presents de PSC,ICV-EUIA i GRILL, el Ple de l’Ajuntament rebutja el present 
acord: 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Donada l’especial configuració física del municipi de Lloret de Mar on hi 
trobem unes clares diferenciacions a dins del nucli de Lloret en forma 
de barris: el Molí, Mas Vilà, Can Ribalaigua, Puigventós, Can Ballell, 
Can Carbó, Mas Baell, Barri Pescadors, Casc Antic (Barri de la Riera, 
Barri de Venècia i Barri del Puig), El Rieral, Fenals. 
 
Donades les especials característiques que configuren aquests barris 
amb uns trets clarament diferenciadors,  amb un especial sentiment de 
pertanyença a l’espai més proper i, que esdevenen una part important 
de l’expressió de la diversitat cultural i social del nostre municipi. 
 
Atès que en el programa electoral de tots els grups hi apareixia la 
potenciació dels diferents barris com eixos d’actuació importants. 
 
Ateses les mancances detectades al llarg d’aquests mesos, tan pel que 
fa al manteniment dels espais, pel que fa a la implicació en algunes de 
les seves festes, pel que fa a la continuïtat de programes i activitats. 
 
Ateses les fortes diferències en la demanda de necessitats entre la 
majoria dels barris i, també, la constatació de  les clares mancances 
existents en tots aquells elements que afavoreixen la cohesió social i 
territorial, tant amb serveis com amb equipaments i que, al capdavall, 
són els que generen i els que defineixen el concepte de “poble”. 
 
Donats els aspectes anteriors, fem la següent: 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
Que l’equip de govern de l’ajuntament de Lloret de Mar faci el possible 
per endegar polítiques a curt i mig termini que donin resposta a les 
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necessitats i demandes de cadascun dels nostres barris en la forma 
d’un “Pla de Dinamització i Cohesió dels Barris de Lloret de Mar”. 
 
L’objectiu d’aquest Pla ha de ser equilibrar els nostres barris, 
conservant els trets característics de cadascun d’ells però, sobretot, 
fent una política de descentralització dels serveis; de reequilibri de les 
infraestructures; de racionalització i compensació de les inversions i 
d’incentivació de les actuacions culturals, socials i de participació 
ciutadana.  
 
La seva urgència rau en que les primeres decisions d’aquest Pla hauran 
de contemplar i valorar si per assolir aquests objectius cal optar als 
programes establerts i definits en les futures convocatòries de 
subvencions de la “Llei de Barris”, on l’esperit d’aquesta llei ens indica 
accions sobre àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial i la millora de les condicions de vida de tots els ciutadans, 
especialment d’aquells que resideixen en els entorns urbans més 
fràgils i que aguditzen la fractura social. 
 
Els seus criteris d’avaluació per a determinar els barris beneficiaris 
tenen en compte la problemàtica urbanística i els dèficits 
d’equipaments i serveis de la zona, així com característiques 
demogràfiques, problemes socials com l’atur, la pèrdua o envelliment 
de la població, el nombre de persones amb pensions assistencials, i 
dèficits socials i urbans com la falta de transport públic o el 
percentatge de població en risc d’exclusió. També es té en compte el 
criteri d’equitat territorial. 

 
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL. 

• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
Primerament per part del Sr. Valls, prèvia autorització de la Presidència, 
s’informa que s’ha fet entrega abans d’iniciar aquest Ple un escrit contestant 
a la pregunta feta per ERC a l’anterior Ple i que havia quedat per contestar. 
 
Seguidament el Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC-AM, 
presenta el següent prec: 
 

”Vist la preocupació dels sectors turístics per la manca d’aparcament 
per autocars i la problemàtica actual per aparcar en els aparcaments 
provisionals. 
Vist que l’actual aparcament de la plaça de braus i el de Can Cardó en 
un futur estaran fora de servei. 
Preguem que l’Ajuntament dins del POUM estudiï i faciliti uns espais 
destinats a l’aparcament d’autocars per poder així oferir un servei a les 
diferents companyies que ens visiten” 
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Contesta el Sr. Codina que preocupa la falta d’aparcaments d’autobusos i 
que s’està treballant en el tema. Que el diumenge va haver-hi un problema 
perquè hi havia molts autobusos belgues i el pàrquing de l’ Hotel Eugènia hi 
havia masses camions i tràilers. 
 
El pàrquing de la plaça de braus estava bastant vuit i el de l’Oficina de 
Turisme estava bastant ple sobretot de tràilers. 
 
A finals de juliol es va fer el replanteig del teatre i per tant no es pot 
utilitzar el segon nivell de Can Xardó com fins ara, com aparcament 
d’autobusos. Per això es va habilitar la plaça de braus que parcialment 
soluciona el problema. 
 
Existeixen problemes els dies de mercat doncs llavors no es pot entrar en 
l’aparcament de la plaça de braus i el de l’Oficina de Turisme no solament 
aparquen autobusos sinó molts vehicles d’altre tipus. 
 
La situació és preocupant i una vegada publicat el POUM el que l’equip de 
govern vol i te voluntat és deslocalitzar els aparcaments d’autobusos. 
Queda clar que ens hem d’espavilar i treballar per no trobar-nos amb 
problemes en el futur. 
 
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC-AM, presenta el 
següent prec: 
 

”Essent que l’ Ajuntament de Lloret de Mar, en tant que administració 
competent, ve exigint, o està obligat a exigir, als propietaris de 
parcel.les i urbanitzacions dins el territori municipal, les oportunes 
actuacions de neteja de matolls i sotabosc i execució de franges 
perimetrals de protecció, com a mesures imprescindible per a la 
prevenció d’incendis, així com per evitar-ne la seva propagació. 
Atès el fet que l’Ajuntament de Lloret de Mar, esdevé titular,tant de 
parcel.les com de zones verdes i equipaments, que precisen de la 
corresponent neteja als efectes abans exposats. 
Essent que moltes de tals parcel.les, zones verdes i equipaments de 
titularitat pública, presenten un estat de conservació i neteja 
deficients als efectes de garantir adequadament les finalitats de 
prevenció i evitació de la propagació d’incendis. 
Com sigui que l’actuació de l’administració,a més de preventiva i en 
cas d’incompliment repressiva, ha de ser exemplaritzant. 
Preguem que per part de l’Ajuntament de Lloret de Mar, s’acordi 
executar de forma immediata neteja de matolls i sotabosc de les 
parcel.les,zones verdes i equipaments de titularitat pública”. 

 
Contesta el Sr. Valls que existeix partida pressupostària. Però que la 
Generalitat l’ajuda la fa als ajuntaments i no a les entitats de conservació 
de les urbanitzacions. 
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Que ja s’està fent aquesta feina en llocs com el Turó Rodó, Can Pansa, Puig 
de Castellet i darrera de Santa Clotilde. 
 
El Sr. Garcia, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA, presenta les 
següents preguntes: 
 

“Tots sabem la importància que té el Pla Educatiu d’Entorn per a la 
nostra vila i els seus habitants, sobre tot per als més joves, que 
representen el nostre futur. Lloret, com a vila acollidora de gent 
d’arreu, necessita una bona implementació de l’esmentat Pla, endegat 
per la Generalitat de Catalunya la passada legislatura. Per això pensem 
que és necessari que la població tingui una informació exhaustiva de 
tot el que està relacionat amb la implantació d’aquest Pla.  
Per això ens agradaria que contestessin aquestes preguntes: 
• Quin és el pressupost assignat a aquest Pla durant el curs 2006-
2007? D’aquest pressupost, quina quantitat prové de la Generalitat de 
Catalunya i quina surt del pressupost municipal? 
• Quins criteris s’han seguit per portar a terme aquest Pla durant el 
curs 2006-2007? És a dir, com es valorava qui o què rebia una 
subvenció del Pla Educatiu d’Entorn? 
• Quin és el pressupost previst per al curs que ara comencem, 2007-
2008? Com es repartiran aquests diners? Compten amb un Pla global 
d’actuació per al present curs? O bé continuaran, com el curs anterior, 
treballant en petits projectes inconnexos que denotaven una manca 
d’objectius globals?” 

 
Contesta la Sra. Olivé dient que l’aportació que fa l’Ajuntament és la que 
marca la Generalitat. Que en el curs 2006-2007 l’Ajuntament va posar 
18.747€ i el curs 2007-2008 30.978€, sobre uns totals de 111.236€ i 
177.638€ respectivament. 
 
L’increment és força significatiu (més de 60.000€) i s’ha aconseguit gràcies 
a l’esforç fet per la Regidoria d’Educació al llarg del curs passat. 
 
En quant als criteris per portar-ho a terme,abans de res l’agradaria aclarir 
que el PEE no es basa en repartir diners o donar subvencions tal i com el Sr. 
Garcia afirma. És molt més complexa que això, és un gran projecte que es 
crea,tal i com ens marca el Departament d’Educació, per contribuir a la 
formació global dels ciutadans del segle XXI i que es fonamenta en tres 
eixos: us de la llengua catalana; educació intercultural i cohesió social. 
 
Les actuacions plantejades li poden semblar inconnexes però no ho son. 
Responen a aquests eixos i a uns objectius generals i específics dissenyats 
amb la intenció d’anar creant xarxa o teixit social a partir de l’entorn més 
proper als infants i joves. 
 
Aquestes actuacions es concreten en un Pla d’actuacions que s’aprova a la 
Comissió Operativa de la que en formem part tots els estaments de la 
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comunitat educativa. 
 
Per tant estem davant d’un pla molt complexa en el que s’està treballant i 
també es treballarà per tirar-lo endavant, que requereix de la participació i 
coordinació entre els diferents agents educatius i socials que esperem, i 
estem segurs que així serà, creixi i es consolidi a Lloret de Mar. 
 
El Sr. Garcia, en representació del grup municipal d’ICV-EUIA, presenta les 
següents preguntes: 
 

“La coalició d’ICV-EUiA ha tingut coneixement de que existeix una 
carta adreçada al Sr. Alcalde pels treballadors de la brigada d'obres, en 
la qual es relaten uns fets ocorreguts al magatzem de la brigada que, 
per la seva gravetat, haurien d'haver estat objecte, com a mínim, 
d'informació per part de l'equip de govern a tots els grups polítics 
d'aquest Ajuntament.  
Creiem que, pel seu interès, la ciutadania té el dret a conèixer el seu 
contingut. El text de la carta diu el següent : 
 
“Señor alcalde. Los abajo firmantes queremos poder en su 
conocimiento lo siguiente: 
Desde hace más de un año viene siendo habitual la presencia en las 
dependencias de los servicios de mantenimiento de un colectivo de 
personas que empezaron llevándose las farolas que habían sufrido 
algún tipo de percance, continuaron con las pilonas rotas, siguieron 
con el cableado que habitualmente se hace servir para las fiestas, 
jardineras, y nos sorprende sobre manera que estas personas se 
lleven todo este tipo de material municipal, pues a nuestro modesto 
entender la mayoría se encontraba en perfecto estado. 
Sabemos que este colectivo de personas, ajenos al Ayuntamiento de 
Lloret de Mar, campa totalmente a sus anchas por todas las 
dependencias, bien en horario de trabajo o fuera del mismo, por lo 
que en diferentes ocasiones compañeros nuestros los han encontrado 
tanto dentro de la nave como fuera. 
Para la realización de sus fines hacen uso de herramientas y 
vehículos de propiedad municipal, causando en algunos casos serios 
desperfectos en ellos. 
Hemos consultado con miembros de la administración y podemos 
decir que este Ayuntamiento no tiene actualmente ningún contrato de 
servicios con ninguna empresa de reciclaje de materiales, dado que 
los servicios de mantenimiento cuentan con planes de reciclaje. No 
entendemos lo que ocurre aquí. 
Estos hechos los ponemos en su conocimiento porque perturban 
sobre manera nuestro trabajo diario y le agradeceríamos si estuviera 
en su mano la solución de lo que nosotros consideramos una 
situación extraña, agradeciéndoselo de antemano.” 
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Com, malauradament, això no ha estat així, ens veiem en l'obligació 
de formular al Sr. Alcalde, per ser ell el destinatari de la carta, les 
següents preguntes: 
Quines mesures d'investigació sobre aquest tema s'han pres des de 
l'alcaldia o des de la regidoria corresponent? 
Quines mesures de caràcter preventiu s'han pres fins que s'estableixin 
les responsabilitats pertinents en cas d’existir aquestes? 
Si existeix un inventari; podria aclarir si efectivament s'ha sostret del 
magatzem algun tipus de material? 
Si no existeix l'esmentat inventari; es procedirà a partir d'ara a 
confeccionar-ne un que impedeixi que ningú pugui fer un mal ús dels 
bens públics? 
En cas d'haver existit una apropiació indeguda de bens públics, quines 
mesures legals es pensen exercir contra el o els autors.?” 

 
Contesta el Sr. Riera dient que en relació al fet d’informar als partits polítics 
d’aquest tema hem de dir, que primerament havíem d’actuar ràpidament 
per solucionar el problema creat. 
 
En segon lloc que creiem que estem davant d’un problema de gestió diària 
sense cap transcendència política. 
 
En tercer lloc un cop coneguts els fets es va obrir una investigació ràpida 
per esbrinar els fets, i que la solució ha estat també ràpida i ja s’ha resolt el 
problema. 
 
En quart lloc que mentre s’investiga i , en tot moment, cap la possibilitat 
d’obrir unes diligències prèvies per veure si s’ha comés alguna infracció. És 
important saber que tot el que es tracta i s’informa en unes diligències 
prèvies és informació reservada i només la pot conèixer l’instructor de 
l’expedient. 
 
En cinquè lloc que és un problema que afecta a persones treballadores, els 
seus ingressos, i les seves famílies i creiem que airejar els problemes 
d’aquests treballadors, agreuja els problemes en comptes de solucionar-los. 
 
Per tots aquests motius no creiem que fos un problema per informar als 
partits polítics. 
 
Respecte a les mesures d’investigació sobre aquest tema preses per 
l’Alcaldia o Regidoria corresponent, els fets són que el dia 4 d’octubre, a 
resultes d’una instància entrada a l’Ajuntament, l’equip de govern te 
coneixement que hi ha una persona autoritzada a emportar-se un material 
en desús, que no es pot utilitzar, inutilitzat, dels Serveis de Manteniment 
Municipal. 
 
S’obre una investigació i es comprova que aquesta persona està 
autoritzada, que paga els seus autònoms per desenvolupar l’activitat i que 
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només s’ha emportat material deteriorat i que no podien utilitzar. 
 
Atès els problemes detectats es va donar ordre als Serveis de Manteniment 
per tal de que aquesta persona deixi de tenir accés als mateixos, i que els 
bens que no es puguin utilitzar, previ informe, es dipositin a la deixalleria 
municipal. 
 
Es va obrir una investigació per veure quins objectes s’havien endut i el seu 
valor i a resultes del qual es té una relació d’objectes facilitada per personal 
del servei: faroles, pilones trencades, jardineres i trossos de cable. 
 
Per altra banda, es varen comunicar averies en instal.lacions i maquinària 
municipal (reixa, radial i toro), que són del tot normals en aparells a motor 
que utilitzen diferents persones i sotmeses a un treball intens. La reparació 
del qual va a càrrec de l’Ajuntament com és habitual en aquests casos. 
 
El dia 17 d’octubre es va efectuar una reunió amb el cap de manteniment, 
els representants sindicals, la regidora del servei de manteniment i jo 
mateix, en la qual es va comunicar que s’havia pres la decisió de retirar el 
permís d’entrada i recollida de deixalles a la persona autoritzada i a 
qualsevol altra, i es va aclarir que tot el material retirat tenia desperfectes. 
 
El dia 19 d’octubre la regidora Maria Antònia Batlle es va reunir amb tots els 
treballadors del Servei de Manteniment a fi d’informar-los en els mateixos 
detalls, deixant clar que en cap moment l’Ajuntament ha considerat als 
treballadors responsables dels desperfectes i que els agrairia que en cas de 
tenir qualsevol altre problema ho posessin en coneixement per emprendre 
les mesures necessàries. 
 
En data 19 d’octubre s’efectua una diligència on es dóna per respostes les 
instancies presentades amb les reunions mantingudes amb els 
representants sindicals i el personal de manteniment. 
 
Per últim, pel que fa a l’inventari, si be l’inventari municipal de béns i drets 
s’ha d’aprovar cada any per Ple, l’últim cop que es va fer va ser l’any 1997. 
L’inventari estava bastant abandonat i des de fa tres anys s’està treballant 
en tot el que fa referència a la confecció d’un inventari que ens permeti 
tenir-lo actualitzat permanentment. 
 
Ara fa un any varem comprar un programa informàtic (INGRID), per 
gestionar l’inventari i fer la gestió del manteniment dels bens municipals. 
 
Durant 6 mesos hem contractat els serveis externs d’una persona per 
acabar de posar al dia l’inventari i poder aprovar-lo properament. 
 
Pel que fa referència als Serveis de Manteniment li haig de dir que la 
maquinària i els vehicles els tenim inventariats i que estem fent l’inventari 
detallat de les eines i la resta d’objectes que hi ha als serveis de 
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manteniment per tal de tenir-ho tot en l’aprovació de l’inventari municipal. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta les 
següents preguntes: 
 

”Atès que segons tenim entès el Regidor Sr. Tibau té dedicació 
exclusiva a l’Ajuntament. Atès que fins la data d’avui no se’ns ha 
presentat cap proposta de compatibilitat. El Grup Municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya. Pregunta: Sota quin règim el Sr. Tibau 
està federat com a jugador professional de Hockey al club de Lloret 
de Mar (Divisió d’Honor) i juga amb la Selecció Catalana aquests dies 
a Sud-Amèrica?” 

 
Contesta el Sr. Valls que efectivament el Sr. Tibau te la dedicació exclusiva 
com vostè ha de saber perquè estava present en el Ple en el que es va 
aprovar, per tant ho te ben entès. Però no hi ha cap proposta de 
compatibilitat perquè no cal. 
 
El Sr. Tibau és un jugador amateur d’un esport amateur i que està 
seleccionat per jugar amb Catalunya, per la qual cosa el felicitem. 
 
Finalitza dient que no sembla lògic que s’hagi aprofitat el fet que el Sr. 
Tibau no hi sigui per fer aquesta pregunta. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta les 
següents preguntes: 
 

”Atès que el dia 4 d’octubre de 2005 la Direcció General de Joc i 
Espectacles del departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
dona autorització provisional a l’empresa Casino Castillo de Perelada 
SA per a obrir dues sales de Joc i serveis complementaris a Lloret de 
Mar supeditat a tenir vigent la llicència d’activitats municipal. 
Atès que amb data 30 de setembre de 2005 l’Ajuntament de Lloret de 
Mar dona autorització a la llicència d’activitats, però provisionalment, 
fins l’adjudicació al concurs de la nova llicència del quart casino a 
Catalunya, és a dir fins al 4 d’octubre de 2006. 
Atès que la llicència ambiental va ser denegada el 28 de setembre de 
2007 per la Junta de Govern d’aquest Ajuntament de Lloret de Mar. 
Atès que el POUM que recentment ha entrat en vigor no permet l’ús 
de casino en plantes soterranis. 
Atès que l’expedient és definitiu, sense més tràmit. 
El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
PREGUNTA: 
L’actual govern de l’ajuntament de Lloret de Mar executarà per fi 
l’ordre de cessament d’activitat per part del Casino Castillo de 
Perelada SA?.” 

 
Contesta el Sr. Valls que fa uns dies s’ha notificat a l’empresa de l’acord de 
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la Junta i que ara per tant està obert el termini per fer les al.legacions que 
estimin convenients. Per tant seguirem amb els tràmits legals que pertoquin 
i en el seu moment es prendran les decisions de fer efectiu o no el citat 
acord de la Junta, en vista del que depari els tràmits legals que encara 
queden. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


