ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 06/11
Dia: 11 de juny de 2011
Sessió: extraordinària i constitutiva
Horari: de 12 a 13:01 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Assistents:
Elena Aleinik Molchan
Fernando Manuel Barbero Sanchez
Joan Bernat Pané
Roma Codina Maseras
Josep Cortes Rovira
Idoia de Saracibar Garriga
Juan Diez Mateo
Leonardo Fernandez Esquinas
Arseni Frigola Bosch
Marc Fuertes Garcia
Antoni Garcia Garcia
Enric Martinez Maiz
Jordi Martinez Puig
Ester Olivé Güell
Jordi Orobitg Solé
Anna Pascual Batlle
Oscar Portela Justel
Ignasi Riera Garriga
Alejandro Romerales Salvador
Josep Valls Mendez
Susana Yerro Heras
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general
Es declara oberta la sessió i s’inicia el Ple de Constitució de l’Ajuntament de
Lloret de Mar.
Pel Sr. Secretari General s’explica breument la primera part d’aquesta
sessió.
Que per Reial Decret 424/2011, de 28 de març, es van convocar eleccions
locals, les quals es van celebrar el proppassat dia 22 de maig.
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Aquesta sessió es desenvolupa d’acord amb el que preveu l’art. 195 de la
Llei orgànica 5/85, de règim electoral general (a partir d’ara LOREG),
constituint-se en primer lloc la Mesa d’Edat, formada:
-

Com a President, el Regidor electe de més edat
Com a Vocal, el Regidor electe més jove
Com a Secretari, el de la Corporació.

Seguidament, aquesta Mesa comprovarà les credencials acreditatives de la
personalitat dels electes, en base a les certificacions emeses per la Junta
Electoral de Zona.
Així mateix, per Secretaria s’acredita que tots els electes han complert amb
les determinacions de l’art. 75.7 de la Llei 7/85, d’haver efectuat les seves
declaracions patrimonials i d’interessos, que formen part ja dels respectius
registres.
Posteriorment, es procedirà, en compliment del que determina l’art. 108
paràgraf 8 de la LOREG, a la presa de possessió del càrrec de Regidor,
mitjançant el jurament o promesa, d’acord amb la fórmula establerta per
Reial Decret 707/1979.
Acte seguit, es procedeix a la constitució de la Mesa d’Edat, formada pels
Srs. ANTONI GARCIA GARCIA com a President, ANNA PASCUAL BATLLE com
a Vocal, i RAFEL JOSEP GARCIA JIMENEZ com a Secretari.
Per part de la Sra. Anna Pascual Batlle, es nomena per ordre alfabètic els
regidors electes, segons les certificacions de la Junta Electoral de zona, pel
següent ordre:
Elena Aleinik Molchan
Fernando Manuel Barbero Sanchez
Joan Bernat Pané
Roma Codina Maseras
Josep Cortes Rovira
Idoia de Saracibar Garriga
Juan Diez Mateo
Leonardo Fernandez Esquinas
Arseni Frigola Bosch
Marc Fuertes Garcia
Enric Martinez Maiz
Jordi Martinez Puig
Ester Olivé Güell
Jordi Orobitg Solé
Oscar Portela Justel
Ignasi Riera Garriga
Alejandro Romerales Salvador
Josep Valls Mendez
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Susana Yerro Heras
Antoni Garcia Garcia – President Mesa d’edat
Anna Pascual Batlle – Vocal Mesa d’edat
Seguidament, es procedeix a la presa de possessió i es nomenen novament
(aquest cop per part del Sr. Antoni Garcia Garcia) els regidors pel lliurament
o promesa en el mateix ordre que abans.
Els regidors varen fer el jurament o promesa, d’acord amb la fórmula
següent:
“Juro/prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment
les obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Lloret
de Mar, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l'Estat, així com les que comporta
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.”
Els regidors Srs. Antoni Garcia Garcia i Anna Pascual Batlle, varen llegir
aquesta mateixa fórmula, per imperatiu legal.
Per la seva part, el Sr. Jordi Orobitg Solé va llegir la següent fórmula:
“Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidel, honesta i
honradament les obligacions que comporta el càrrec de regidor de
l’Ajuntament de Lloret de Mar, guardant i fent guardar l’Estatut
d’autonomia i, per imperatiu legal, sense renunciar al dret
d’autodeterminació i a la plena sobirania de la meva nació,
Catalunya; guardar i fer guardar la constitució com a norma
fonamental de l’estat, amb lleialtat al Rei.”
En aquest moment, el President de la Mesa declara constituïda la nova
Corporació de Lloret de Mar.
Novament, el Secretari pren la paraula explicant la segona part de la sessió,
tot dient que el contingut de l’art. 196 de la LOREG, estableix que
seguidament es procedirà a l’elecció d’Alcalde i poden ser candidats els
Regidors que encapçalen cada llista.
Si en la votació algú obté majoria absoluta, en el cas de Lloret de Mar 11 o
més en ser 21 regidors, aquest serà proclamat alcalde. Si això no passés
llavors seria proclamat alcalde el regidor cap de la llista més votada en les
passades eleccions.
El proclamat alcalde haurà de procedir a jurar o prometre el càrrec, segons
estableix l’art. 18 del text refós de la Llei de règim local. I ja com alcalde,
donarà la paraula als diferents caps de llista, de menor a major, segons els
resultats del dia 22 de maig.
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Seguidament, es procedirà a nomenar pel Secretari als regidors, que faran
la votació de forma secreta. Es farà el recompte per part dels integrants de
la Mesa d’Edat, i un cop finalitzat aquest es proclamarà l’alcalde electe de
l’Ajuntament de Lloret de Mar, qui haurà de procedir a fer el jurament o
promesa del seu càrrec.
Per tant, es procedeix a nomenar els regidors, un per un, per part del Sr.
Secretari, i es realitza la votació mitjançant paperetes secretes, que són
introduïdes a la urna corresponent.
Efectuada la votació, es realitza l’escrutini que dóna el següent resultat:
Vots emesos
Vots vàlids
Vots nuls
Vots en blanc
Vots a favor del Candidat
ROMÀ CODINA i MASERAS
Vots a favor del Candidat
JOAN BERNAT i PANÉ
Vots a favor del Candidat
ENRIC MARTINEZ i MAIZ
Vots a favor del Candidat
JORDI OROBITG i SOLÉ
Vots a favor del Candidat
MARC FUENTES i GARCIA
Vots a favor del Candidat
ANTONI GARCIA i GARCIA

21
21
0
4
7
7
2
1
0
0

El President de la Mesa d’Edat manifesta que no havent-se aconseguit per
cap candidat la majoria absoluta, de conformitat a l’art. 196 de la LOREG,
es proclama alcalde electe de l’Ajuntament de Lloret de Mar el Sr. Romà
Codina i Maseras, com a cap de la llista més votada el dia 22 de maig, que
correspon a la candidatura de CIU.
Acte seguit, de conformitat al que disposa l’art. 18 del Reial Decret
Legislatiu 781/86, de 18 d’abril, text refós de les disposicions en matèria de
règim local, i 40 del ROF, el Sr. Romà Codina i Maseras fa el següent
jurament:
“Juro, per la meva consciència i
obligacions del càrrec d'Alcalde
Mar, amb lleialtat al Rei, i guardar
a norma fonamental de l'Estat, així
d'Autonomia de Catalunya.”
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honor, complir fidelment les
de l'Ajuntament de Lloret de
i fer guardar la Constitució com
com les que comporta l'Estatut

Seguidament, per part del President de la Mesa d’Edat, es fa entrega de la
vara de comandament al Sr. Romà Codina i Maseras com a nou Alcalde de
Lloret de Mar.
Pren la paraula el nou alcalde, Sr. Romà Codina, dient bon dia a tothom,
regidors, i a tots els regidors nous, benvinguts a la Corporació, a aquesta
Sala de Plens, que és el lloc on es decideixen les qüestions més importants
de la nostra Vila, de la nostra estimada Vila.
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna la paraula als diferents caps de grup.
Pren la paraula el Sr. Jordi Orobitg, en representació de la candidatura de
ERC, i llegeix el següent:
“Moltes gràcies senyor Alcalde.
Soc conscient de la transcendència d’aquest acte i el felicito profunda
i cordialment. Entenc que és de justícia, i per això el felicito
personalment.
Voldria, seguidament, fer públic el meu agraïment a tots els ciutadans
de Lloret que han fet a la candidatura d’ERC la dipositària de la seva
confiança.
Tanmateix vull agrair als meus companys, tant de la candidatura com
de la secció local d’ERC de Lloret de Mar el seu esforç, que ha fet que,
en un dificultós context, a nivell local i nacional, haguem aconseguit
obtenir representació en aquest consistori, incrementant notablement
els nostres resultats.
Dit l’anterior vull fer palès que la porta del meu despatx resta oberta
a tots aquells regidors que inicien la seva carrera política en aquest
Ple, i per tant em poso a la seva disposició per a tot allò que els pugui
servir.
Encoratjo a tots els grups municipals a treballar pensant única i
exclusivament en Lloret i els seus ciutadans. No ens podem permetre
una situació d’ingovernabilitat i per tal fet mostro la meva disposició a
treballar activament, sigui quin sigui el grup que en faci la proposta,
per totes aquelles que busquin millorar Lloret, les oportunitats
laborals i empresarials, i la qualitat de vida dels seus ciutadans.
ERC mai propiciarà ni donarà suport a qualsevol acció o pacte quin
objectiu sigui castigar, aïllar ni excloure a cap de les altres forces
polítiques, sigui quina sigui. Altra consideració serà que ERC, atenent
als seus criteris i opcions ideològiques i ponderant la situació concreta
faci costat a una o altra formació política, ja sigui de forma general o
específica.
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És evident que cal un canvi, no només de polítiques, sinó també de
formes, però que aquest canvi no només ha de ser, segons el nostre
parer, responsabilitat de qui fins ara detentava el govern, sinó que
caldrà un esforç de totes les forces polítiques, també del MILLOR, per
aconseguir tirar Lloret endavant. Vostè senyor Fuertes i la gent que
l’ha acompanyat en el seu projecte, han estat capaços de guanyar-se
la confiança d’ una bona part de l’electorat, ara haurà de treballar per
guanyar-se la nostra. A les seves mans queda.
A vostè senyor Codina només em resta desitjar-li sort, perquè la seva
sort serà la de Lloret i vull recordar-li que la sort no és gratuïta, sinó
que arriba als que treballen per assolir-la.”
Pren la paraula el Sr. Antoni Garcia, en representació de la candidatura de
ICV-EUIA, i llegeix el següent:
“Gràcies alcalde.
En primer lloc volem felicitar la ciutadania per la seva participació en
les eleccions municipals, tot i lamentar l’abstenció tan alta que
registra l’electorat lloretenc en aquests comicis.
I aquesta és una prova clara de que els polítics no sabem transmetre
la illusió necessària perquè la gent s’acosti a les urnes.
També volem felicitar CIU per ser la llista més votada.
Dit això, i fent una anàlisi d’aquestes eleccions, s’ha de dir que han
estat estranyes, sobretot pel que fa al seu resultat. Un resultat que fa
evident un càstig sever per part de la ciutadania a CIU. I dic
estranyes perquè el vot de càstig no l’hem recollit els partits polítics
tradicionals, sinó que ha estat el MILLOR, un partit sense
representació al consistori, qui ha estat elegit per la ciutadania per
iniciar un canvi de rumb a l’Ajuntament. Aquests més de 2.300 vots
obtinguts pel MILLOR en democràcia ens mereixen un gran respecte i
entenem que per la seva rellevància han de ser representatius.
Per tant, queda clar que el poble vol un canvi. Nosaltres, ICV-EUiA,
volem un canvi.
El PSC han fet la seva campanya electoral demanant un canvi. I avui i
aquí hem tingut l’oportunitat de fer realitat aquest canvi. Per això,
nosaltres, actuant en conseqüència, hem votat en aquest Ple
d’Investidura per en Joan Bernat, perquè iniciés el canvi. Però ja hem
comprovat que el PSC, amb la seva abstenció, ha desistit d’apostar
pel canvi (potser no han cregut mai en el canvi). Fins i tot, no
descarten formar part d’un govern amb CIU més endavant.
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Quan comenci la legislatura i CIU ens apliqui les seves receptes, li
recordarem al PSC l’oportunitat que s’ha perdut en aquest ple, amb la
seva abstenció.”
Pren la paraula el Sr. Enric Martínez, en representació de la candidatura de
PPC, i llegeix el següent:
“Gràcies senyor alcalde.
Des del Partit Popular de Catalunya a Lloret de Mar, volem donar les
gracies a tots els lloretencs que han dipositat la confiança en el
nostre projecte i els hi assegurem que treballarem de valent en el
decurs d’aquesta legislatura, per dur a terme tots els projectes
presentats per la nostra formació.
Donat que no s’han pogut dur a terme, per així poder tenir una
estabilitat al govern de Lloret, els pactes necessaris amb la resta de
formacions politiques en aquests consistori representades, nosaltres
oferim al nou alcalde i al seu equip de govern una oposició
constructiva i donarem tot el nostre recolzament a tota aquella
iniciativa que estigui en la línea de millorar l’economia de la població,
la creació de llocs de treball, l’augment de la seguretat i en tots els
sentits millorar la qualitat de vida dels lloretencs.
Ara be, si que volem deixar clar que farem una oposició estricta en
tots aquells projectes que hipotequin el nostre poble i el nostre
ajuntament, a l’igual que en la no participació de la resta de partits
representats en aquests consistori, sobre tot en la presa de decisions
que afectin d’una manera important i especifica l’estabilitat del nostre
poble.
Nosaltres donarem tot el nostre suport a les iniciatives presentades ja
sigui per part de qualsevol força política del consistori, com per part
de l’equip de govern, sempre que vagin el la línea com hem
manifestat abans, de millorar Lloret i el be comú de tots els
lloretencs.
Les portes del nostre grup a l’ajuntament estaran obertes a tots els
ciutadans, nosaltres representarem a tota la ciutadania de Lloret i no
nomes als nostres electorats.
El sentit del nostre vot a la candidatura presentada per el Partit
Popular de Catalunya a Lloret de Mar, és en conseqüència dels
resultats obtinguts a les eleccions municipals, i en la línea de
respectar el resultat, hem facilitat la investidura com alcalde al
candidat de la llista mes votada que ha estat la de Convergència i
Unió.
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Moltes gracies.”
Pren la paraula el Sr. Joan Bernat, en representació de la candidatura de
PSC-PM, i llegeix el següent:
“Moltes gràcies.
En primer lloc m’agradaria donar les gràcies als 1.653 votants que
han dipositat la confiança en el Partit dels Socialistes, per a que els
representem els propers 4 anys a l’ajuntament de Lloret de Mar. Dir
que treballarem per a ells i també pels que no ens han votat, per tot
Lloret.
El nostre compromís és amb la ciutadania i tenim anys per demostrar
la nostra capacitat, entrega i treball cap als ciutadans. Dir que em
sento molt orgullós de representar aquest grup municipal, i al PSC i
que la nostra voluntat és la de convidar a tots els partits polítics,
sense excepció per treballar junts amb el màxim consens amb un
únic objectiu: el futur de Lloret de Mar.
El Partit del Socialistes de Catalunya ens hem abstingut en aquesta
votació, en contra de la nostra voluntat i forçats per una situació que
no hem creat nosaltres. El que ens hagués agradat era votar-nos a
nosaltres mateixos doncs creiem en el nostre projecte per Lloret de
Mar era l’òptim. Ens abstenim amb responsabilitat i democràticament,
ja que respectem la llista més votada que és la de CIU, permetent la
governabilitat sense favoritismes, convertint el diàleg en necessitat.
Nosaltres des d’un principi varem reclamar per a Lloret de Mar, un
canvi d’estil i d’orientació del govern municipal. El nostre eslògan és
precisament La Força del Canvi, perquè creiem que fa falta un canvi,
una regeneració política que garanteixi la transparència i el consens
amb la ciutadania. Després d’uns anys en el que la manca de diàleg
amb la societat lloretenca, els grups polítics i la prepotència marcada
per un govern en majoria absoluta ens ha portat a la situació que viu
Lloret de Mar en aquests moments.
Nosaltres proposem un canvi. Però sols no podem fer aquest canvi, ja
que no hem tingut prou vots. De passar de ser la segona força més
votada hem passat a ser la tercera. I per tant la iniciativa per a
intentar formar-lo corresponia a la llista més votada, en aquest cas
Convergència. En aquestes negociacions nosaltres varem demanar el
mateix que abans de les eleccions, que es donés aquesta regeneració
política amb un canvi de persones, un canvi d’estil que garantís una
nova manera de fer política, basada més en el diàleg i en la
participació ciutadana. Condicions que de moment no s’han
acomplert, i per tant descarten avui un pacte.
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Un altre de les possibilitats per mirar de formar un govern estable
era la que ens proposava Iniciativa-Els Verds, amb el suport del
Millor. Aquesta possibilitat l’hem descartat, ja que veiem molt difícil
acomplir tot allò que han proposat El Millor en el seu programa
electoral. A més creiem que aquesta manera de fer política basada
entre altres, en atacs personals, ja no dic només cap a la meva
persona, sinó cap a persones d’altres partits, creiem que no és la més
adequada per tenir un govern fort i estable. Demano en nom de la
formació que represento un respecte en les formes, ja que quan es
falta a qualsevol integrant d’un partit, es fa també al seu electorat
que l’ha elegit.
Un govern fort és un govern responsable. Des de la
responsabilitat, com es poden plantejar pactes de govern amb
dos partits que són incapaços de parlar entre ells sinó és per
via judicial? Jo crec que governar, és dialogar, escoltar, valorar
opcions i decidir. Per això demano a tots els grups polítics,
honorabilitat, respecte, treball i progrés. I en aquesta tasca de
govern fort, el PSC, i jo com a representant m’hi deixaré la pell.
Nosaltres hem estat respectuosos amb totes les altres formacions
polítiques i els seus representants, per tant demano el mateix tracte.
Crec que la principal preocupació dels que estem avui aquí com a
representants de la ciutadania és la forta crisi que vivim, és la
situació del nostre poble que ha vist com la seva bonança econòmica
s’ha consumit en obres amb un gran sobrecost i algunes encara
sense estar en funcionament. Una població que de ser de les
primeres en la renta per càpita ha caigut a la cua dels municipis de la
província de Girona.
La baixa participació és encara un repte per aconseguir implicar
tothom en el futur de Lloret de Mar, perquè només entre tots
aconseguirem ser capdavanters. Tant de bo, la implicació de bona
part de la ciutadania avui aquí a la sala de plens, no sigui una
excepció, sinó que participin de la mateixa en totes les decisions que
prenguem tots els regidors durant els propers anys.
Aquests dies se m’ha ofert l’alcaldia, tinences d’alcaldia, regidories,...
de sobte se m’estava oferint el que els electors no em van atorgar.
Era com un divorci entre la política i la voluntat del poble. Molta gent
al carrer, se m’ha acostat per expressar-me les seves preocupacions i
suggerències, demostrant-me una vegada més la seva confiança en
el meu tarannà dialogant i veient en mi i el meu equip, la porta a la
solució de Lloret de Mar.
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La nostra opció és treballar, fer un Lloret més pròsper tirant tots del
carro en la mateixa direcció, sense posar pals a les rodes. Planificar,
prioritzar i optimitzar , ja que els propers anys no disposarem de tots
els recursos que ens agradaria, i treballar per solucionar els
problemes del dia a dia del ciutadans.
Amb la innocència de qui es presenta per primera vegada, amb la
tenacitat d’un convençut, amb la saviesa de qui està sempre disposat
a aprendre per transformar l’experiència en més saviesa. Així
treballarem i estarem en contacte amb els ciutadans.
Vull dirigir unes paraules al personal de l’Ajuntament de Lloret de Mar
en qui diposito la meva total confiança per treballar plegats en una
mateixa direcció.
Estem orgullosos de ser lloretencs, i de representar aquest poble per
que hi creiem fermament i en el seu capital humà i posarem tota
l’energia i totes les ganes per treballar per Lloret de Mar.
Moltes gràcies i bon dia.”
Pren la paraula el Sr. Marc Fuentes, en representació de la candidatura de
MILLOR, i llegeix el següent:
“Moltes gràcies.
Lloretenques, Lloretencs, Srs. regidors i regidores, Sr. alcalde... les
nostres més sinceres felicitacions a tots i en especial a vostè Sr.
Codina com a formació més votada a Lloret.
Som la nova formació política en aquest plenari. Sempre hem dit que
som clars, sincers i directes, motiu pel qual volem expressar el
següent:
Aquests dies tots els ciutadans han demanat i desitjaven un govern
fort i estable a Lloret. I creiem que no ha estat així.
Creiem que per aconseguir-ho, o bé havia d’haver un pacte de
majoria amb CIU i PSC, o bé MILLOR amb PSC convidant a d’altres
formacions.
La veritat es que la situació política en la que avui ens trobem no es
gens bona i ni molt menys agradable.
Sr. Codina, volem fer la nostra primera promesa en aquest consistori.
I es que treballarem, prendrem decisions i el recolzarem les vegades
que calgui amb l’única voluntat de que Lloret i els seus ciutadans
avancin positivament.
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Per aquest motiu sempre, li repeteixo sempre ens trobarà el màxim
de receptius per tirar el poble endavant, li ben asseguro. Aquesta
sempre serà la nostra principal voluntat.
Però també volem expressar que El Millor serà un reflex de les seves
actuacions, i actuarà en conseqüència de les actituds d’aquest nou
equip de govern. Volem transparència a l’hora de fer les coses, que
no se’ns amagui la informació, que mirin pel poble i no per interessos
particulars, que la ciutadania participi del que vol o no vol al nostre
poble i se’ls escolti, així com que comparteixin moltes de les nostres
propostes del programa electoral. Volem que estiguin mirant pel
poble, i no només pels qui els hi fan fet costat a vostès.
Desitgem i li demanem que després dels representatius resultats
electorals, i sobretot pel fet que per fi hàgim canviat d’alcalde,
desitgem que el seu nou tarannà acabi amb la supèrbia el menyspreu
i les decisions dictatorials viscudes aquests darrers anys. Si es així la
seva llum que es reflectirà en el Millor, ens illuminarà a tots
Com ja li he dit volem que Lloret millori i per que Lloret millori creiem
que es indispensable -com així també han expressat altres
formacions polítiques-, que dos dels seus regidors no haurien de
continuar en aquest plenari malmeten amb les seves ja demostrades
decisions i actituds el poble de Lloret. Aquesta millora seria un gran i
beneficiós pas, per que la cordialitat i les bones maneres regnessin en
aquest ajuntament i entre les nostres formacions.
Si aquests regidors volguessin el millor per Lloret, renunciarien
voluntàriament a les seves actes de regidors pel bé de crear i donar
pas a un govern fort i en benefici del bon ambient en aquest plenari.
Però sabem que vostè no els pot obligar a renunciar. Però si no ho
fan voluntàriament, si que vostè decideix la responsabilitat d’aquests
regidors dins la governabilitat del poble, per la qual cosa estarem
molt atents a la regidoria i responsabilitat que en els propers dies
vostè cedirà a aquests regidors, essent la primera demostració i
l’exemple de si vostè desitja i té la seva voluntat de que regni la
cordialitat o bé l’enfrontament.
Sr. Bernat, nosaltres desitjàvem un pacte amb vostès per ser aquesta
força del canvi que vostès sempre deien. Nosaltres volem
governar i que vostès ens acompanyin, nosaltres hem de fer el que la
ciutadania amb als seus vots desitgen i han confiat, i això no era altre
cosa que un canvi de govern a Lloret. Per això, vista la seva negativa
a donar-nos suport, nosaltres li hem donat suport a vostè, amb la
voluntat d’aconseguir aquest canvi que la majoria de l’electorat a triat
i que nosaltres també desitgem.
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Sr Bernat..., li hem cedit l’alcaldia de Lloret i l’ha deixat escapar.
Creiem que han deixat escapar l’única oportunitat que tindrà vostè a
la seva vida de ser l’alcalde de Lloret. Ara li venen 4 anys de
treballar, treballar per aconseguir una alcaldia que no sabem amb
quina autoritat moral, podrà fer oposició quan tothom tindrà al cap
que com es podem vostès queixar d’alguna cosa, quan no s’ han
atrevit a fer-la quan han tingut la oportunitat.
Fa dues setmanes abans de negociar res amb ningú, el seu grup ja va
entrar una moció per canviar el que nosaltres portem molts mesos
lluitant i que es el passeig. I això es el que no entenem..., no
entenem que prefereixi entrar mocions, en comptes de signar
decisions.
Es cert vostè te 4 regidors, però un cop alcalde podria haver convidat
a totes les formacions que volgués a formar aquest govern fort que
tothom desitja, i fins i tot a CIU, oferint-li responsabilitats i regidories
de govern a nomes 5 dels seus regidors.
Ja per acabar dir, que som conscients que crearem decepcions a una
part de la ciutadania. SI decepcionarem, decepcionarem a tots
aquells que desitgen o esperen o es pensen que entrarem cada dia al
ple tallant caps, i decepcionarem a aquells que s’han cregut les
falsetats o que han patit els mals resultats electorals i estan desitjant
dir “veus com ja t’ho deia que en son de males persones” quedant en
evidencia i plenament desqualificats. Us sorprendrem, us
sorprendrem gratament, i us garantim que la confiança que ens heu
dipositat farà que aquests anys us sentiu ben orgullosos del vostre
vot.
Tots els qui composem el Millor, ens centrarem a treballar dur pel bé
poble i en especial per a tots, PER TOTS VOSALTRES.
Moltes gràcies.”
Pren la paraula el Sr. Romà Codina, en representació de la candidatura de
CIU, i llegeix el següent:
“Moltes gracies, senyores i senyors, regidors i regidores.
Moltes gracies als meus companys
reconeixement a en Xavier Crespo.

sortints,

i

un

especial

Moltes gracies als aquí presents, o als que ens estan veient i sentint
per diferents mitjans.
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En compliment de l’encàrrec que rebo de tots vostès, em presento
davant d'aquest plenari per formalitzar la meva investidura com a
alcalde de Lloret.
Si em permeten una breu referència personal, els diré que, durant
aquests dies posteriors a la contesa electoral del passat 22 de maig,
fins al dia d'avui, en molts moments m'he preguntat quins serien els
sentiments que impregnarien el meu esperit.
I avui puc dir que l'únic sentiment que m'acompanya és el de la
responsabilitat i el d’agraïment.
Sento un profund agraïment per totes les persones que durant
aquests darrers 8 anys, han permès que Lloret avancés, que Lloret
progressés, amb el ful l de ruta proposat pel Govern municipal de
Convergència i Unió, així com també agraïment a les persones, que
recentment van dipositar la seva confiança en el nostre projecte.
Responsabilitat, perquè amb aquest compromís em vaig presentar i
no en tinguin cap dubte, que la responsabilitat guiarà en tot moment
les meves accions i decisions.
El nou govern de l'Ajuntament de L1oret, sorgit de les passades
eleccions municipals, s'enfronta de per sí, a una situació complexa a
nivell social i econòmic.
Les conseqüències socials de la crisi econòmica, manifestades
sobretot en l'atur, la precarietat i el patiment d'una part significativa
de la nostra població, demanen un gran esforç per tirar endavant els
programes de modernització i competitivitat del nostre municipi.
Però tanmateix, com més grans siguin les dificultats, més estímuls
hem de trobar per vèncer-les. En aquest sentit, estic plenament
convençut que Lloret de Mar se’n sortirà, pel que sento la necessitat
de subratllar que tenim uns grans actius, un alt grau de dinamisme i
de capacitat d’iniciativa, de ganes de fer coses.
Un teixit associatiu viu i ben present a diferents àmbits. Crec que si
aprofitem la força dels nostres actius i la sumen a l'esforç; decidit per
afrontar i superar els reptes, no solament superarem les dificultats,
sinó que en sortirem més forts i més ben preparats.
Sé que no puc demanar a la resta de grups que assumeixin la
totalitat de les propostes. Però sí que puc apellar al seu sentit de
responsabilitat, a que, el nostre principal valedor sigui una suma de
voluntat, visió i conceptes, ben lluny de tàctiques polítiques, divisions
estèrils, i del màrqueting circumstancial.
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No podem defraudar als ciutadans i ciutadanes que han dipositat la
seva confiança amb nosaltres, en els diferents grups polítics, i per
tant a les persones que configuren aquest plenari a partir d'avui, i
pels propers 4 anys. El desafiament ha de ser, governar amb eficàcia
i eficiència, tot garantint l'operativitat i la viabilitat d'un model, d'un
projecte consensuat per Lloret, sobre tot i encara més, en aquests
moments tan difícils.
La ciutadania ens ha demanat que ho fem bé; i que servim als
interessos generals.
Comparteixo, doncs, davant de tots vostès, essent molt conscient,
que tot i haver guanyat les eleccions, això no és suficient per garantir
la posterior governabilitat.
Cal, per tant, un exercici constant de diàleg, d’humilitat i de
generositat, de recerca de consensos i d’acords. He de dir, però, que
em sento còmode amb aquest escenari.
La meva és una vocació de servei. Vocació que tindrà una funció
cohesionadora, per a definir un projecte conjunt, que ens ha de
permetre posicionar-nos i construir l’adequat escenari intern per la
cohesió social i la competitivitat del nostre teixit empresarial i
econòmic.
Reclamo, per tant, una mirada diferent per afrontar els nous reptes
que tenim, des de l’òptica d’un sistema de valors positius que ens
sumi a tots i totes com a societat i com a poble.
Pensant amb l’interès col.lectiu general.
Durant aquest temps com a regidor he recorregut, i això m’ha
permès conèixer, tot el terme de Lloret. Així ho continuaré fent ara
com alcalde, per conèixer de primera mà, amb ulls propis, la realitat
de la nostra gent i les seves prioritats. Amb el mateix objectiu, com
us he dit, treballaré sempre amb la mà estesa i, per tant, sumant,
per seguir portant a Lloret al capdamunt, en definitiva, al lloc que es
mereix.
Aquest serà el meu tarannà i també el dels regidors i regidores que
hem de treballar a partir d’ara per aquest objectiu. Lloret ho espera, i
nosaltres som capaços de fer-ho.
Moltes gràcies i bon dia.”
Finalitzades les intervencions, pel Sr. Alcalde es fa lliurament als nous
regidors de la insígnia de la Corporació, així com d’un petit regal per a
l’ocasió.
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I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
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