
Ajuntament de Lloret de Vistalegre Octubre 2015

L’AJUNTAMENT INFORMA
Fa pocs més de 100 dies que es va constituir el 
nou Ajuntament, sorgit de les eleccions muni-
cipals del passat 24 de maig. Des de l’equip de 
Govern volem agrair la confiança que el poble 
ens donà i esperam que la il·lusió que s’ha de-
positat en nosaltres ens doni l’empenta neces-
sària per dur a terme totes les idees i projec-
tes que volem fer realitat per al nostre poble.

Cada tres mesos, aproximadament, us farem 
arribar un butlletí informatiu (com aquest ma-
teix) perquè tothom pugui saber de les actua-
cions que anam fent i de les que tenim previs-
tes. Així mateix, us volem recordar que l’Ajun-
tament és obert a qualsevol veïnat que vulgui 
fer-nos arribar la seva opinió o proposta, sigui 
de queixa o de millora.D
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Poliesportiu Municipal

Per mor de l’extrema necessitat d’obrir la pis-
cina i el bar del Poliesportiu, a fi d’evitar que 
quedassin tancats tot l’estiu i el poble no els 
gaudís, l’equip de Govern va decidir adjudicar 
la gestió, mitjançant un contracte menor i fins 
al mes d’octubre, a Putxet Sports S.L. Pensam 
que, malgrat la premura de temps, va ser una 
bona decisió i que el Poliesportiu ha respost 
sobradament a les expectatives creades.

Pista de les Escoles

30 anys, no s’hi havia duit a terme cap tipus 
d’actuació. Aquesta reforma consistí en repa-
rar la pista i restaurar l’equipament esportiu: 
s’executà una nova solera sobre l’existent, es 
recuperaren les porteries i cistelles de mini-
bàsquet existents i, a més, es milloraren les 
condicions higièniques, reparant la recollida 
d’aigües pluvials.
Aquesta reforma tenia un pressupost de 
48.971,98 € i fou adjudicada per un import de 
26.100 €, sufragats íntegrament per les arques 
municipals. D’aquesta manera es donà solució 
a una reivindicació històrica de la majoria de 
lloritans. Les obres s’acabaren abans que els 
infants començassin les classes, tal i com es-
tava previst.

Portal de transparència
A la pàgina web municipal (http://www.ajllo-
retdevistalegre.net) s’ha creat l’apartat de 
transparència municipal, on es poden consul-
tar les actes de les sessions plenàries i de les 
reunions de la Junta de Govern.

L’Ajuntament de Lloret de Vistalegre decidí, 
per acord de Ple de dia 10 de juliol, dur a ter-
me la reforma de la pista esportiva del CEIP 
Antònia Alzina. L’estat de la pista era deficient 
ja que, des de la seva construcció ja fa més de 

La Junta de Govern es reuneix de manera or-
dinària cada dimecres i es allà on, entre d’al-
tres temes, s’aproven les factures arribades 
cada setmana. Cal remarcar que, a hores d’ara, 
l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre paga els 
seus proveïdors a 7 dies.



Festes de Sant Domingo i del Sequer

Les festes de Sant Domingo varen desta-
car per la molta participació d’associacions i 
de gent del poble. Això va fer que hi hagués 
molts d’actes nous i amb molt d’èxit com 
l’Olimpíada Pagesa, la Nit de Varietats o la 
festa Flower Power, entre d’altres, que ga-
ranteixen una continuïtat de cara a l’any que 
ve. També tengueren un clar protagonisme 
els infants, i és que enguany es feren més ac-
tes que mai per a ells.

De la Festa del Sequer se n’ha de tornar desta-
car la implicació de moltíssima gent amb idees 
i imaginació, així com també la decoració del 
poble. Això representà un Sequer amb uns 
carrers embellits com mai i amb l’orgull de tot 
el poble de poder viure una festa com aquesta.

Octubre 2015



Furgoneta nova de la brigada municipal

Per necessitat urgent, derivada de l’estat en 
què es trobava l’antiga furgoneta de la briga-
da, dins el mes d’agost s’adquirí una furgoneta 
nova (una Dacia Dokker blanca) amb un cost 
de 16.000 euros. Se l’equipà amb un engan-
xament per a remolc, una baca i enllumenat 
d’emergència.

Neteja i condicionament
del Parc dels Tarongers

Revisió i manteniment de
l’enllumenat públic
Durant el mes de juliol es posaren nous punts 
de llum a diferents indrets del poble: un fanal 
nou a la plaça Jaume I i nova il·luminació al 
Punt Verd i a Baix de Sa Riba. També es fa fer 
una revisió i posada a punt de tot l’enllumenat 
públic del poble i es posà en marxa la il·lumina-
ció del convent i de l’església.

Horari de l’Ajuntament 
Durant l’estiu s’ha ampliat l’horari amb dues 
hores diàries, passant de les 9 a 14.00 h, a les 
8.00 a 15.00 h. Així mateix, l’Ajuntament ha 
ampliat el seu horari durant els mesos d’hivern 
(de setembre a maig) passant a ser:

Dilluns a divendres de 8 a 15 h.
Dilluns horabaixes de 16.30 a 19 h.

Lloguer d’un aparcament públic

Es dugué a terme un retall ornamental d’ar-
busts, una poda de sanejament dels tarongers 
i una poda ornamental dels arbres tipus lledo-
ner i morera, principalment.

Neteja i condicionament de la clastra 
dels Tarongers
Es retiraren tots els enderrocs que hi havia de 
feia temps dins la clastra, es realitzà una poda 
ornamental dels tarongers i es netejà el tres-
pol. El resultat de la tasca és un embelliment 
de la nostra clastra que dóna la possibilitat 
d’aprofitar-la de cara a futurs actes.

Per solucionar la problemàtica sorgida al car-
rer Fundadors de la Vila, tant amb els vehi-
cles aparcats com en la circulació, s’ha llogat 
un solar per destinar-lo a aparcament públic. 
L’aparcament disposa d’onze places i esta-
rà obert les 24 hores. El contracte de lloguer 
s’ha fet per quatre anys i té un cost de 200 
euros mensuals. Pel que fa a l’estacionament 
al carrer Fundadors de la Vila, quedarà restrin-
git a un dels dos costats de manera alternativa 
cada sis mesos.


