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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 04/08 
Dia: 17 de març de 2008 
Sessió: ordinària 
Horari: de 20 a 22’47 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Roma Codina Maseras 
Laura Bertran Fontserè 
Josep Valls Méndez 
M. Àngels de la Torre Barrigon 
Ignasi Riera Garriga 
Francesc Oliva Pujol 
Víctor Manuel Llasera Alsina 
M. Antònia Batlle Andreu 
Ester Olivé Güell 
Ivan Tibau Ragolta 
Gregori Elorza Luquero 
Joan Carles Amaya Quinto 
Lluïsa Parrilla Alcalde 
Lidia Garcia Fernandez 
Santiago Ontañon Castillo 
Carles Passarell Fontan 
Antoni Garcia Garcia 
Joaquim Teixidor Planells 
Eduard Coloma Boada 
 
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari  general 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Darwin Austrich Martell 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
 
Abans d’iniciar-se el primer punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dóna el 
condol de part seva i de tot el consistori al Sr. Joaquim Teixidor per al 
recent traspàs del seu pare. 
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Contesta el Sr. Teixidor donant les gràcies a tothom. Veritablement aquests 
dies s’ha sentit molt acompanyat, tant pels seus, com pels amics i també 
per polítics de tots els colors. Agraeix els testimonis de condol i d’amistat 
vers la seva persona i la seva família. 
 
1.- DESPATX ALCALDIA. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i dóna lectura al despatx d’alcaldia 
corresponent al període des de l’últim Ple: 
 

• 25 de febrer: Assistència, juntament amb altres regidors, a la 
reunió amb el Director General d’Urbanisme Sr. Pere Solà i Busquets, 
per tractar temes de l’Urb. Mont Lloret. 

 
• 27 de febrer: Assistència a la presentació del pla de dinamització del 

producte turístic, xarxa de centres d’acollida turística de Catalunya, 
amb el Hble. Conseller Sr. Josep Huguet. 

 
• 28 de febrer: Participació, juntament amb el regidor d’esports Sr. 

Ivan Tibau, a la signatura del conveni del Mundialet de Futbol 2008 i 
posterior roda de premsa. 

 
• 28 de febrer: Lliurament, de mans de l’alcalde juntament amb el 

regidor d’Obra Pública el Sr. Ivan Tibau, de les claus dels horts 
municipals del Veïnat de Can Ribalaigua. 

 
• 29 de febrer: Participació, juntament amb el regidor d’esports Sr. 

Ivan Tibau, a la roda de premsa de presentació del MIEM. 
 

• 29 de febrer: Assistència a la cerimònia de sortida del V Rally Costa 
Brava Històric. 

 
• 2 de març: Assistència, delegada al regidor de Promoció Econòmica 

Sr. Francesc Oliva, a l’entrega de premis del V Rally Costa Brava 
Històric. 

 
• 3 de març: Participació al Canal Català de la Selva en el programa Fil 

Directe amb l’Alcalde. 
 

• 3 de març: Participació juntament amb la Nina, en la gravació del 
programa de la cadena SER, “Entrevista a dos”. 

 
• 6 de març: Participació a Nova Ràdio Lloret en el programa Parli amb 

l’Alcalde. 
 

• 6 de març:  Assistència a la inauguració, juntament amb altres 
regidors, de les exposicions: “ Ruta dels mercaders” i “ Cuba a 
Catalunya. El llegat dels indians”. 
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• 11 de març: Assistència a la reunió de Direcció Operativa juntament 

amb el gerent de Lloret Turisme i la resta de membres. 
 

• 11 de març:  Assistència a la signatura del conveni amb la Cambra 
de Comerç per a la implantació del programa “Serveis de proximitat 
per a la petita i mitjana empresa”. 

 
• 13 de març: Assistència al Institut Català de Finances, per a la 

signatura del préstec pel finançament de l’ampliació de les pistes 
d’atletisme municipals. 

 
• 13 de març: Assistència, a la lectura de textos per part de les 

regidores municipals, en motiu dels actes celebrats pel dia Mundial de 
la Dona.  

 
• 13 de març: Assistència al sopar ofert pel Cercle d’Economia de 

Lloret de Mar a l’Hotel Santa Marta. 
 

• 14 de març: Participació al programa Bon dia i Bona Hora de Nova 
Ràdio Lloret, informant sobre l’acte de col·locació de la primera pedra 
del nou CAP del Rieral. 

 
• 14 de març: Assistència al sopar ofert en motiu del 25è aniversari 

de Viatges Marítim SA, a l’Hotel Olympic. 
 

• 15 de març: Assistència, juntament amb els regidors municipals i la 
Hble. Consellera Sra. Marina Geli, a l’acte de col·locació de la primera 
pedra del nou CAP del Rieral. 

 
• 15 de març: Assistència, juntament amb altres regidors municipals, 

al sopar ofert per la Penya Blanc Blava de Lloret, amb la presència 
del president de l’Espanyol Sr. Sánchez Llibre, al restaurant El Trull. 

 
Essent les 20’05 hores, s’incorpora a la sessió, prèvia autorització de la 
Presidència, el Sr. Josep Valls. 
 
2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
GENERAL DE L’ANY 2007. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls, que dóna lectura al 
Decret de l’Alcaldia de data 25 de febrer, pel qual s’aprova la liquidació del 
pressupost general que integra el pressupost de la pròpia Corporació i de 
l’organisme autònom Serveis de Comunicació, corresponents a l’exercici 
2007. 
 
Seguidament, dóna lectura a les dades més significatives. 
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Sense més deliberació, el Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del 
següent acord: 
 

Aquesta Alcaldia-Presidència, complimentant les bases d’execució del 
pressupost (base 17), en relació a l’article 191.3 del RDL 2/2004 de 5 
de març Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es 
dona compte al Ple de la Corporació, del Decret de data 25 de febrer 
d’enguany relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost 
generals de l’any 2007, que és a tenor del següent: 
 
DECRET: 
 
A la Vila  de   Lloret  de  Mar, vint-i-cinc de febrer  de  dos    mil vuit  
en  compliment  del que  estableix  l’article  191,3  del RDL 2/2004 de 
5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. 
 
RESOLC: 
 
Aprovar  la  liquidació  del PRESSUPOST GENERAL que integra    el 
pressupost de  la pròpia  Corporació  i de  l’Organisme Autònom 
Serveis  de  Comunicació  corresponents a  l’exercici  de 2007  
formulada  pels serveis de la intervenció municipal. 
 
Així ho mana i signa a Lloret de Mar l’alcalde, Sr. Xavier Crespo 
Llobet i jo, el Secretari, Sr. Rafel Garcia Jiménez, en dono fe. 

 
3.- PROPOSTA D’ACORD DEL PROJECTE DE CONTRACTE DE PRÉSTEC 
PER UN IMPORT DE 7.842.490,00 € A FORMALITZAR AMB LA BANCO 
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.  
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls el qual 
dóna lectura íntegra a la proposta, tant en la seva part expositiva com 
dispositiva. 
 
Intervé el Sr. Garcia dient que no estan d’acord amb el destí d’una bona 
part d’aquest crèdit, perquè no contempla la construcció d’una nova llar 
d’infants municipal, tampoc l’inici de la gratuïtat dels llibres a l’ensenyament 
obligatori, públic i concertat, i sí entre d’altres coses a la construcció d’una 
rotonda, ara per ara totalment innecessària, a Can Xardó. 
 
Però tampoc estem d’acord que es demani un crèdit a aquesta entitat 
bancària que vostès proposen BBVA, per ser una de les entitats que més 
inverteix en armament, en tecnologia militar i finançament de compra 
d’armes, amb el resultat que tots coneixem. CIU, a l’igual que nosaltres, 
varem signar el manifest de la Plataforma per la Pau de Lloret de Mar, a 
favor de la pau i el desarmament, i en contra de les injustícies que 
provoquen les guerres. Es per això que desaconsellem les relacions amb 
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aquesta entitat bancària, a la vegada que demanem a l’equip de govern 
coherència.  
 
Aquesta informació ens l’ha facilitat el Sr. Arcadi Oliveres, President de 
Justícia i Pau de Barcelona. 
 
També volem fer esment del punt quart de la documentació adjunta, que 
diu: “En el supòsit que les condicions del mercat en el moment de la 
formalització del préstec resultessin oneroses per l’ajuntament, l’alcalde 
queda autoritzat per negociar, d’acord amb les propostes presentades, la 
més favorable als interessos municipals”. 
 
I aquí s’hauria d’afegir: “...amb el consens dels altres grups polítics del 
consistori i entre tots estudiaríem la proposta més favorable i també la més 
adient”. 
 
Pren la paraula el Sr. Elorza dient que el préstec es fa per realitzar les 
inversions aprovades en el pressupost. Ells es van abstenir donat que la 
seva prioritat en les inversions no era la mateixa. Per això, per coherència, 
també avui s’abstindran. 
 
Contesta el Sr. Valls dient que, efectivament, aquest acord dóna resposta 
als pressupostos aprovats en el seu moment, i amb aquest acte es 
possibilita poder anar fent les inversions. 
 
Respecte a la intervenció del Sr. Garcia, diu que ells no coneixen les dates 
que ha donat, i que la decisió s’ha pres després d’estudiar les ofertes els 
tècnics, i que la proposta es fa a favor de la més favorable per als 
interessos de Lloret. 
 
L’expedient s’ha fet igual i amb les mateixes clàusules que cada any, i mai 
s’havia tingut en compte altres paràmetres que no fossin els estrictament 
econòmics. 
 
En tot cas, com sempre, la proposta s’ha fet en base a l’informe 
d’Intervenció, que es basa en qüestions merament tècniques. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que en relació a una de les coses que ha dit el 
Sr. Garcia, la Regidora de Benestar i Família li ha informat que ha estat 
reunida amb la banca Triodos Bank, una banca ètica que opera a Espanya, i 
si els productes que tenen són d’interès per l’Ajuntament, es podria tenir en 
compte en el futur. 
 
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Coloma dient que el seu grup va 
aprovar els pressupostos en base a què van ser recollides unes esmenes per 
ells presentades. 
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La proposta es fa a favor de l’oferta que, segons l’informe d’Intervenció, és 
la més favorable, i això sempre ha estat així. Per tant, no entrarà en el 
debat de les característiques que han de tenir els bancs, i en tot cas ell 
demanaria un banc català. Creu que els tècnics decideixen bé en base a 
criteris purament econòmics i, per tant, no entrarà –i creu que no s’ha de 
fer- si es tracta de bancs bons o dolents. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Alcalde dient que respecte a la clàusula a la 
que s’ha referit el Sr. Garcia en el cas que canviïn les condicions del mercat, 
és una clàusula que figura sempre, que mai s’ha utilitzat però que es posa 
per si hagués una situació de necessitat; per tant, això facilita, en el cas 
d’una fluctuació ràpida important, que es pugui actuar també d’una manera 
ràpida. 
 
Torna a intervenir el Sr. Garcia dient que entén que s’hauria d’ampliar el 
ventall d’institucions financeres a la Caixa de Girona i altres, i tenir en 
compte també altres tipus de beneficis, i no solament l’econòmic. S’ha de 
tenir sensibilitat en aquest tema i fer pedagogia. No s’ha de fer simplement 
tenint en compte el millor postor. 
 
Contesta de nou el Sr. Valls dient que el que avui fem és aprovar el préstec 
que facilita el poder complir el que es va aprovar en pressupost, com ja va 
dir. 
 
S’ha demanat ofertes a diferents entitats, també a la Caixa de Girona i al 
Banc de Sabadell. En realitat, s’han demanat a totes aquelles que han 
mostrat interès, tots els que volien fer ofertes, si bé no tots després les han 
presentat.  
 
La proposta el que fa és defensar els interessos econòmics de Lloret, cosa a 
la qual estan obligats. 
 
Sense més deliberació, i per 15 vots favorables dels regidors de CIU, PP, 
GRILL i ERC, i 5 abstencions dels regidors presents de PSC-PM i ICV-EUIA, 
el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

En relació a l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data 
28/01/2008 relatiu a l’aprovació provisional  del Pressupost General 
per a l’exercici de 2008 i publicat definitivament en el BOP núm 47 de 
6 de març de 2008, en el que s’establia la concertació d’un préstec 
per un import de SET MILIONS VUIT CENTS QUARANTA DOS MIL 
QUATRECENTS NORANTA (7.842.490,00 €), destinats a les finalitats 
assenyalades en el Pla d’Inversions de l’any 2008  
 
Atès les propostes presentades al respecte per: Banco Bilbao Vizcaya, 
Caja de Madrid, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i Dexia 
Sabadell i estudiades les ofertes, ha resultat la més adient als 
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interessos municipals la presentada per l’entitat BANCO BILBAO 
VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.  
 
Atès l’informe preceptiu emès al respecte pel Secretari i Interventor. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Procedir amb BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A. la 
formalització d’una operació de crèdit per un import de 7.842.490,00 
€,  amb les condicions financeres següents: 
 
Import 7.842.490,00 € 
Termini 10 anys (9 amortitzacions i 1 de carència) 
Amortitzacions 36 quotes trimestrals de 217.846,94 € 
Liquidació d’interessos trimestrals 
Comissió d’obertura exempt 
 
El tipus d’interès serà d’un tipus fix condicionat en què si l’Euribor a 3 
mesos  és inferior a 4,75% el tipus serà del 3,75 % fix i si l’Euribor a 
3 mesos és superior o igual al 4,75 % el tipus aplicable serà l’Euribor 
a tres mesos menys 0,05% de diferencial. 
 
SEGON.- Aprovar íntegrament i cadascuna d’elles  per separat totes 
les clàusules (Condicions particulars i generals) en conjunt que conté 
el projecte de contracte unit a l’expedient. 
 
TERCER.- Facultar àmpliament a la Sr. Alcalde President XAVIER 
CRESPO I LLOBET,  amb poder tan ampli com amb dret sigui precís, 
per a què en nom i representació d’aquest Ajuntament signi els 
documents públics i privats que siguin necessaris per a la 
formalització del préstec. 
 
QUART.- En el supòsit que les condicions del mercat en el moment de 
la formalització del préstec resultessin oneroses per l’Ajuntament, 
l’Alcalde queda autoritzat per negociar d’acord amb les propostes 
presentades, la més favorable als interessos municipals. 

 
4.- RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PENDENTS D’APLICACIÓ AL 
PRESSUPOST. 
 
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Valls dient que, tal i com es 
fan en els últims anys, avui es reconeixen els crèdits pendents d’aplicació al 
pressupost de 2007.  
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Es tracta d’un grup de factures que no varen poder entrar en el pressupost 
de 2007 i que sumen la quantitat de 231.015,58 €, que és una quantitat 
inferior a la que es va haver de reconèixer de l’any 2006. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vist l’informe d’intervenció  en que es conclou que donant compliment 
al que disposa la Regla 71 de  l’ORDRE EHA/4041/2004, de 23 de 
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local i vista la competència atorgada per 60.2 del Real 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, correspon al Ple de la Corporació 
l’aprovació de la proposta de “Reconeixement de crèdits pendents 
d’aplicació a pressupost” per un import total de 231.015,58 € segons 
detall annexat a la present proposta. 
  
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
Aprovar el reconeixement de crèdits pendents d’aplicació a 
pressupost a 31 de desembre de 2007 per un import total de 
231.015,58 € segons el detall annex a la present proposta. 

 
5.- RATIFICACIO ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que la proposta és ratificar quatre acords 
de la Junta de Govern Local. Tres d’ells corresponen a la Junta celebrada el 
dia 25 de gener i es tracta d’aprovar la participació d’aquest Ajuntament en 
els tallers d’ocupació La Selva V en tres projectes: el de gestió de residus i 
conscienciació ambiental; el d’adequació de l’espai verd públic de Punta 
Marinera i Cala Banys, el Parc de les Olors II fase; i en de rehabilitació de 
les casetes de serveis a l’entorn de Sa Caleta i adequació de l’entorn 
d’accessos al poblat ibèric Turó Rodó. 
 
Aquests tallers són promoguts pel Consell Comarcal de la Selva i es fan pel 
període 2008-2010. 
 
El quart acord correspon a la Junta del 7 de març, i es tracta de l’acceptació 
de subvenció per part d’aquest Ajuntament en relació a llar d’infants Lola 
Anglada per als cursos 2006-2007 i 2007-2008, per un import de 223.200 
€. 
 
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 
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conseqüència, cal la seva ratificació  per aquest. Els acords són els 
següents: 
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 25/01/2008. 
 
04.73.- APROVACIO PARTICIPACIO TALLER OCUPACIÓ 
LA SELVA V EN EL PROJECTE DE GESTIÓ DE RESIDUS I 
CONSCIENCIACIO AMBIENTAL 
 
Vist que les Escoles Taller són programes públics d’ocupació i 
formació que tenen com a finalitat qualificar joves aturats menors de 
25 anys, on s’alterna la pràctica professional amb la formació, fent 
tasques relacionades amb la recuperació i promoció del patrimoni 
artístic, històric, cultural o natural i també la rehabilitació d’entorns 
urbans i la millora de les condicions de vida a les ciutats, la qual cosa 
permet la inserció laboral a través de la professionalització i 
l’experiència adquirida pels participants. 
 
Vist que aquestes Escoles Taller són unitats de caràcter temporal en 
les quals l’aprenentatge i la qualificació s’alternen amb un treball 
productiu, en les activitats relacionades en el punt anterior i també 
en qualsevol altre activitat d’utilitat o d’interès general i social. 
 
Atès allò que disposa l’art. 51 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com el que determina 
l’ordre de 23 de maig de 2002 que regula l’atorgament de 
subvencions per a projectes d’escoles taller i cases d’oficis, tallers 
d’ocupació i unitats de promoció i desenvolupament i la Resolució 
TRE/3843/2007, de 27 de setembre. 
 
Per tot l’exposat s’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la participació de l’Ajuntament de Lloret de Mar en 
l’Escola Taller La Selva V promogut pel Consell Comarcal de La Selva 
amb el projecte DE GESTIÓ DE RESIDUS I CONSCIENCIACIÓ 
AMBIENTAL AL T.M. DE LLORET DE MAR, pel període 2008-2010, 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, millora la qualitat professional i afavoreix la inserció laboral 
de les persones participants. 
 
TERCER.- Adoptar el compromís de consignar en el pressupost 
ordinari d’aquesta corporació, l’aportació econòmica no 
subvencionada pel Departament de Treball, per les actuacions 
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aprovades per portar a terme el Projecte abans esmentat a través de 
l’Escola Taller la Selva V. 
 
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament, per la 
realització de qualsevol actuació necessària per porta a bon fi el 
present acord. 
 
CINQUÈ.- Aquest acord es sotmetrà a la ratificació del Ple de la 
Corporació, en la primera sessió que es celebri. 
 
04.74.- APROVACIO PARTICIPAIO TALLER D'OCUPACIO 
LA SELVA V AL PROJECTE D'ADEQUACIO DE L'ESPAI 
VERD PÚBLIC DE PUNTA MARINERA I CALA BANYS "EL 
PARC DE LES OLORS" II FASE 
 
Vist que les Escoles Taller són programes públics d’ocupació i 
formació que tenen com a finalitat qualificar joves aturats menors de 
25 anys, on s’alterna la pràctica professional amb la formació, fent 
tasques relacionades amb la recuperació i promoció del patrimoni 
artístic, històric, cultural o natural i també la rehabilitació d’entorns 
urbans i la millora de les condicions de vida a les ciutats, la qual cosa 
permet la inserció laboral a través de la professionalització i 
l’experiència adquirida pels participants. 
 
Vist que aquestes Escoles Taller són unitats de caràcter temporal en 
les quals l’aprenentatge i la qualificació s’alternen amb un treball 
productiu, en les activitats relacionades en el punt anterior i també 
en qualsevol altre activitat d’utilitat o d’interès general i social. 
 
Atès allò que disposa l’art. 51 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com el que determina 
l’ordre de 23 de maig de 2002 que regula l’atorgament de 
subvencions per a projectes d’escoles taller i cases d’oficis, tallers 
d’ocupació i unitats de promoció i desenvolupament i la Resolució 
TRE/3843/2007, de 27 de setembre. 
 
Per tot l’exposat s’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la participació de l’Ajuntament de Lloret de Mar en 
l’Escola Taller La Selva V promogut pel Consell Comarcal de La Selva 
amb el projecte ADEQUACIÓ DE L’ESPAI VERD PÚBLIC DE PUNTA 
MARINERA I CALA BANYS “EL PARC DE LES OLORS” II FASE, pel 
període 2008-2010, 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 
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municipi, millora la qualitat professional i afavoreix la inserció laboral 
de les persones participants. 
 
TERCER.- Adoptar el compromís de consignar en el pressupost 
ordinari d’aquesta corporació, l’aportació econòmica no 
subvencionada pel Departament de Treball, per les actuacions 
aprovades per portar a terme el Projecte abans esmentat a través de 
l’Escola Taller la Selva V. 
 
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament, per la 
realització de qualsevol actuació necessària per porta a bon fi el 
present acord. 
 
CINQUÈ.- Aquest acord es sotmetrà a la ratificació del Ple de la 
Corporació, en la primera sessió que es celebri. 
 
04.75.- APROVACIO PARTICIPACIO TALLER D'OCUPACIO 
LA SELVA V EN LES ACTUACIONS REHABILITACIO 
CASETES DE SERVEIS A L'ENTORN DE SA CALETA I 
ADEQUACIO DE L'ENTORN I ACCESSOS AL POBLAT 
IBERIC TURÓ RODO 
 
Vist que les Escoles Taller són programes públics d’ocupació i 
formació que tenen com a finalitat qualificar joves aturats menors de 
25 anys, on s’alterna la pràctica professional amb la formació, fent 
tasques relacionades amb la recuperació i promoció del patrimoni 
artístic, històric, cultural o natural i també la rehabilitació d’entorns 
urbans i la millora de les condicions de vida a les ciutats, la qual cosa 
permet la inserció laboral a través de la professionalització i 
l’experiència adquirida pels participants. 
 
Vist que aquestes Escoles Taller són unitats de caràcter temporal en 
les quals l’aprenentatge i la qualificació s’alternen amb un treball 
productiu, en les activitats relacionades en el punt anterior i també 
en qualsevol altre activitat d’utilitat o d’interès general i social. 
 
Atès allò que disposa l’art. 51 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com el que determina 
l’ordre de 23 de maig de 2002 que regula l’atorgament de 
subvencions per a projectes d’escoles taller i cases d’oficis, tallers 
d’ocupació i unitats de promoció i desenvolupament i la Resolució 
TRE/3843/2007, de 27 de setembre. 
 
Per tot l’exposat s’acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la participació de l’Ajuntament de Lloret de Mar en 
l’Escola Taller La Selva V promogut pel Consell Comarcal de La Selva 
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amb les actuacions “REHABILITACIÓ DE LES CASTES DE SERVEIS A 
L’ENTORN DE SA CALETA” I “ADEQUACIÓ DE L’ENTORN I ACCESSOS 
AL POBLAT IBÈRIC TURÓ RODÓ”, pel període 2008-2010. 
 
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, millora la qualitat professional i afavoreix la inserció laboral 
de les persones participants. 
 
TERCER.- Adoptar el compromís de consignar en el pressupost 
ordinari d’aquesta corporació, l’aportació econòmica no 
subvencionada pel Departament de Treball, per les actuacions 
aprovades per portar a terme el Projecte abans esmentat a través de 
l’Escola Taller la Selva V. 
 
QUART.- Facultar al Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament, per la 
realització de qualsevol actuació necessària per porta a bon fi el 
present acord. 
 
CINQUÈ.- Aquest acord es sotmetrà a la ratificació del Ple de la 
Corporació, en la primera sessió que es celebri. 
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 07/03/2008. 

 
10.17.- ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DE LES 
CORPORACIONS LOCALS TITULARS DE LES LLARS 
D'INFANTS, PER ALS CURSOS 2006-2007 I 2007-2008 
 
REF EXP.: 9/08 
 
Vista la RESOLUCIÓ EDU/589/2008, de 20 de febrer, per la qual 
s’atorguen subvencions  a les corporacions locals titulars de llars 
d’infants, per als cursos 2006-2007 i 2007-2008. 
 
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 d’import 223.200,00 euros per les 
despeses de la llar d’infants “Lola Anglada” 
 
SEGON. Fer constar que l’Ajuntament de Lloret no rep cap altre 
subvenció de la Generalitat ni de cap altre entitat pel mateix 
concepte. 
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TERCER.- Destinar l’import d’aquesta subvenció a la finalitat per la 
qual ha estat concedida. 
 
QUART.- Ratificar aquest acord a la  propera sessió que celebri el Ple  
de l’Ajuntament. 
 
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord a la Generalitat, Direcció General 
de Centres Docents, al Departament d’educació i als Serveis 
Econòmics d’aquests Ajuntament. 

 
6.- NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE LLORET DE MAR. 
 
D’ordre de l’Alcaldia, pren la paraula el Sr. Riera que dóna lectura íntegre a 
la proposta. 
 
Intervé el Sr. Coloma agraint la tasca realitzada per al Sr. Capdevila en el 
temps que ha estat con a Jutge substitut, i com no, felicitar la Sra. Ruiz per 
al seu nomenament. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que estan d’acord però li agradaria 
preguntar al Sr. Alcalde si ha pres alguna decisió referent a la comunicació 
feta pel President de l’Audiència de Girona, Sr. Lacaba, respecte a la 
necessitat d’agrupar els jutjats de pau de Lloret i Tossa. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Elorza agraint al Sr. Capdevila la feina feta i 
felicitant i desitjant sort a la Sra. Ruiz en la seva nova tasca. 
 
També s’afegeix al que ha dit el Sr. Garcia i pregunta què es pensa 
contestar a la demanda feta pel Sr. Lacaba. 
 
Contesta el Sr. Riera que per la seva part el seu grup s’afegeix tant a 
l’agraïment al Sr. Capdevila com a les felicitacions a la Sra. Ruiz, sobretot 
tenint en compte el compromís de serveis que adquireix aquesta última. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vist que en data 10/09/2007 en Jordi Capdevila i Oliva, fins llavors 
Jutge de Pau substitut de Lloret de Mar, va renunciar, per motius 
professionals, a l’esmentat càrrec. 
 
Vist l’escrit amb data de Registre d’Entrada 14/11/2007, de la 
Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el que es sol.licitava l’inici dels tràmits pertinents per proposar un 
nou Jutge/essa de Pau substitut de Lloret de Mar, donat que 
s’acceptava la renuncia de l’anterior. 
 
Atès, que en data 26/11/2007 es va iniciar l’esmentat expedient. 
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Atès, que l’edicte de la convocatòria pel cobriment del citat càrrec es 
va publicar al BOP de Girona de data 10/01/2008. 
 
Atès, que durant el període de presentació d’instàncies (que va 
finalitzar el dia 09/02/2008) solament se’n va presentar una per part 
de la Sra. Elisa Soler Garcia (en data 15/01/2008). 
 
Atès, que posteriorment, en data de Registre d’Entrada 06/03/2008 
la Sra. Soler ha presentat la renuncia de la seva petició, per motius 
personals. 
 
Atès, que en data 10/03/2008 s’ha presentat una sol.licitud per part 
de la Sra. Carolina Ruiz Carelli, que compleix els requisits exigits per 
la legislació vigent. 
 
Atès, que l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial 
determina que els jutges de pau i els seus substituts  seran elegits 
pel Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable de  la majoria absoluta 
dels seus membres, d'entre les persones que ho  sol.licitin i reuneixin 
les condicions legals i, en cas de no haver-hi sol.licituds, el Ple elegirà 
lliurament. 
 
Atès, els articles 101 i 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i 
articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/95, de 7 de juny, de Jutges de 
Pau. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Nomenar Jutgessa substituta del jutjat de Pau de Lloret de 
Mar la Sra. CAROLINA RUIZ CARELLI per un termini de 4 anys a 
comptar des de la data del seu nomenament. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Jutjat de Primera Instància i 
Instrucció corresponent, als efectes que es determinen en els 
apartats 3 i 5 de l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Sra. Ruiz, recordant-li que haurà 
de prestar jurament del càrrec pel que han estat nomenats davant el 
Jutjat de Primera Instància i Instrucció corresponent. 

 
Una vegada finalitzada la votació, pren la paraula el Sr. Alcalde desitjant 
molta sort a la Sra. Ruiz i dient que contestarà ara a la pregunta feta pels 
Srs. Garcia i Elorza, donat que aquest punt no està en l’ordre del dia. 
 
Ja han parlat d’aquest tema, el tenen sobre la taula i l’estan valorant. La 
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seva intenció és ajudar sempre que sigui possible, però creu que també és 
el moment d’insistir en una demanda històrica al Ministeri de Justícia, i és 
que hagi jutjats, i no solament de pau a Lloret, doncs als Jutjats de Blanes 
el que genera més casos és Lloret. 
 
Per tant, ara ens demanen l’agrupació i creu que és el moment de parlar de 
tot plegat. En tot cas, l’objectiu de Lloret ha de ser tenir aquests jutjats i 
per això haurem de parlar tant amb la Conselleria de Justícia de la 
Generalitat com amb el Ministeri de Justícia de Madrid. 
 
7.- APROVACIO EXPEDIENT CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA DEL 
CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS DE LLORET DE 
MAR. 
 
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Riera i en primer lloc dóna 
lectura a la part dispositiva de la proposta. 
 
Continua dient que estem en un moment molt important en el tema de 
tractament de residus, amb legislació canviant que inclou a tota Europa. 
 
En aquest tema, hem treballat juntes totes les administracions, tenint com 
a objectiu principal reduir de forma considerable el percentatge de residus 
que van a l’abocador. 
 
S’estan fent des de fa temps polítiques de recollida selectiva, que són lentes 
però que es fan de forma continuada. En aquest aspecte, també és 
important la propera obertura de la nova deixalleria. 
 
S’ha fet fa poc una ampliació de la bassa de l’abocador i es continuaran 
treballant en el tractament, en el triatge i en la forma de gestionar-lo. 
 
En la part dispositiva, en primer lloc s’aprova el conveni de finançament 
amb l’Agència de Residus de Catalunya; posteriorment s’incoa l’expedient 
administratiu de contractació de la concessió d’obra pública; s’aproven els 
estudis de vialitat i l’avanç projecte i se’ls sotmet a informació pública per al 
termini d’un mes; s’aproven inicialment els plecs de condicions 
administratiu, tècniques particulars i generals, els seus annexos i el 
reglament preliminar d’explotació; es designa al Sr. Aulet com a director 
tècnic del projecte fins que hagi adjudicatari; es publica en els diferents 
butlletins oficials, fins i tot al DOCE, i s’exposa al públic el plec de 
condicions. 
 
En el cas que es presentessin al.legacions, els terminis quedaran 
interromputs fins que es resolguin. 
 
La inversió és a prop de 30 milions d’euros, que amb el finançament arriben 
a prop de 42 (aquesta és la raó per la qual s’ha de publicar al DOCE). 
Aquesta inversió corre a compte al 100% per part de la Generalitat de 
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Catalunya, en el benentès que la propietat de l’abocador continua essent de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Per tant, incrementem el patrimoni municipal sense haver de fer cap 
despesa i, en definitiva, és una actuació bona per a Lloret. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que ells ja van votar en contra el conveni signat 
l’any 2005. Ho van fer, entre altres coses, perquè no havia el projecte 
malgrat que es deia que hi havia de ser. Ara, 3 anys després, es porta a 
aprovació el concurs, i mentre, totes les deixalles de la comarca han vingut 
a Lloret. 
 
Ells consideren, per tant, que no s’ha complert el conveni, que l’abocador ja 
és comarcal i que l’únic benefici que obté Lloret és que els altres 
Ajuntaments pagaran per venir. 
 
S’està amagant un important impacte ambiental i ells aposten perquè les 
instal.lacions segueixin essent municipals, buscant altres solucions diferents 
a l’escollida. El termini de la segona fase s’ha reduït de 5 a 3 anys, i la 
bassa de lixiviats també està plena. Això és perquè ve també la resta de la 
comarca i encara falta un any i mig per poder fer-se la instal.lació. 
 
En definitiva, ells consideren que és un mal conveni, fet a corre-cuita, que 
no es veuen els bons resultats per a Lloret i amb un impacte ambiental fort. 
Continua dient que es podria fer d’una altra manera i que si bé està d’acord 
en què es facin polítiques municipals de recollida selectiva, aquest conveni 
no és bo i amb el pas dels anys, com sempre, es donarà la raó a ERC. 
 
Pren la paraula  el Sr. Teixidor dient que es tracta d’una obra complexa, 
espectacular. S’ha llegit tota la documentació i realment és molt complexa. 
 
La inversió que es fa és molt important i als plecs de condicions es 
contemplen moltes obligacions per les empreses que vulguin ser 
adjudicatàries. Per això, pensa que potser 15 anys d’explotació són pocs. 
 
Les fórmules que s’estableixen al plec no són de fàcil comprensió, però per 
això estan els tècnics. Pregunta si es reposaran totes les instal.lacions que 
hi ha ara. Continua dient que suposa que aniran a càrrec de les partides 
d’imprevistos. De totes maneres, com ja ha dit, es tracta d’una concessió 
complexa i complicada. 
 
Es complicat perquè intervé la Generalitat, l’Ajuntament i al menys una 
empresa privada, que poden ser dues perquè no obligatòriament ha d’esser 
la que té la gestió de l’abocador. Per tant, entén que pot ser una gestió 
difícil. 
 
El que demana és que aquesta obra no incrementa el cost que paguem a 
Lloret per al tema de les escombraries, i considera que és una obra molt 
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important per al foment i la protecció del medi natural. També és molt 
important per al seu pressupost i interessant per a la població en general.  
 
Confia que es dupliqui la vida útil de la instal.lació gràcies a l’obra i malgrat 
vingui la resta de la comarca. En definitiva, que esperem que es faci com 
més aviat possible i que ho gaudim tots. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que votaran a favor i la seva 
voluntat és que estigui enllestit com més aviat possible, perquè comenci a 
funcionar i pugui, d’aquesta manera, minimitzar l’impacte ambiental que 
produeixen els residus de tota mena. 
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Elorza dient que aquest abocador és 
municipal, no del Consell Comarcal, malgrat que es doni servei a la 
comarca. 
 
Vol dir que no ha trobat que el tema de l’assessoria externa estigui dintre 
del plec de condicions, i pregunta si és que es contempla a part. 
 
Consideren que és una obra molt important i que, si bé tindrà impacte 
ambiental, més el tindria el no fer-la. Sol.licita, com ja ha fet el Sr. Teixidor, 
que no es repercuteixi el cost d’aquesta instal.lació en els ciutadans de 
Lloret. 
 
Contesta el Sr. Riera que queda clar que l’abocador és municipal, doncs 
aquesta va ser una condició que Lloret va posar des del principi. Això si, es 
dóna servei a la comarca. 
 
Respecte a l’assessoria externa, es contractarà a part, però dintre del plec 
hi ha partida per aquest tema. Aquesta també ha estat una demanda de 
l’Ajuntament. Per tant, a part dels tècnics municipals, el control d’aquesta 
obra es farà també per una empresa externa, i és que el projecte és 
complexa i molt important. 
 
Aquesta obra suposa també un canvi en la gestió de l’abocador, i això fa 
que s’allargui la seva vida. 
 
La repercussió als ciutadans de Lloret seran les normals i, en canvi, altres 
solucions sí que serien més gravoses. Aquest era un tema que difícilment 
hauríem pogut resoldre nosaltres sols. 
 
Es veritat que l’obra és important, i per això les obligacions que s’imposen a 
les futures empreses concessionàries també ho són. Ja ha rebut varies 
visites d’empreses que estan interessades. Del contingut dels plecs es 
desprèn que es busca una empresa especialitzada. 
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S’han de mantenir les instal.lacions actuals i ja s’està treballant en aquest 
tema, si bé segurament no seran provisionals sinó definitives, i aniran a 
càrrec de la partida d’imprevistos. 
 
Nosaltres també hem exigit que tota la documentació fos en català i hem 
treballat en estreta col.laboració. Es cert que la gestió pot ser complicada, 
però tots ens haurem de posar d’acord, bé siguin 4 parts o siguin 3, que 
tampoc seria dolent. 
 
Es treballa en desenvolupar un pla de comunicació a la població per explicar 
aquesta temàtica. 
 
A l’anterior Ple, en el que es va parlar d’aquest tema, ja va demanar a ERC 
com farien ells la gestió. Nosaltres ho fem amb la Generalitat de Catalunya i 
posant els diners ells. Quina alternativa és la seva?. 
 
L’abocador sempre ha estat municipal però la seva utilització per part 
d’altres Ajuntaments no és nou, ja ve dels anys 90. 
 
El conveni s’ha complert i tal i com es deia en ell, durant l’any 2008 hem 
iniciat el procés d’adjudicació. En tot cas, sembla que hi ha diferents punts 
de vista jurídics sobre el tema del compliment o no del conveni. 
 
Pel que fa a l’impacte ambiental, aquest seria més fort si les coses 
continuessin com fins ara. 
 
Torna a insistir en preguntar com ho gestionaria ERC i creu que des del punt 
de vista de la responsabilitat patrimonial no hi ha una altra. S’està essent 
molt curós en el procediment, donat que es tracta d’un tema delicat i 
complicat, però estan convençuts que s’està fent de la millor manera 
possible. 
 
Finalitza dient que els gavians desapareixeran si no tenen menjar. 
 
De nou, intervé el Sr. Coloma dient que ells, evidentment, no haurien signat 
el conveni de 2005. Insisteix que no hi era el programa del que es parlava i 
que es va dir que s’utilitzaria un sistema usat a França, que era amb calç, 
però això no s’ha implantat; aquest sistema no és el que s’utilitza. 
 
Ja està d’acord en què és molt important, però ells ho haguessin signat 
d’una altra manera. Es un fet que donem servei a tota la comarca i 
l’impacte ambiental que tindrem no ens cobreix, malgrat que ens paguin 
tarifes. 
 
Estan d’acord en que s’ha d’aplicar la normativa europea, però encara tenen 
temps. A més, dubta que la instal.lació càpiga i el que és segur és que 
durant un temps els gavians han tingut més menjar. 
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Queda clar que cadascú veu les coses com vol però insisteix que el conveni 
parlava d’un pla d’acció, que quan es va aprovar encara no hi era. Es reitera 
en el tema de la tecnologia de la calç i per això pensen que no s’utilitzarà la 
millor tecnologia. Sens dubte, ells haurien fet un conveni millor. 
 
També, potser, amb el pas del temps, hi hagi altres solucions millors que la 
que avui es vol aprovar. 
 
Es refereix també a què com ja ha dit altres vegades, s’ha de controlar la 
gestió del concessionari i per això ha de contractar-se una empresa externa 
per fer auditories. Que quedi clar que no està parlant un jurista, sinó el 
representant municipal d’ERC. 
 
Novament, pren la paraula el Sr. Elorza dient que es tracta d’una instal.lació 
i obra molt important i que genera també una forta inversió. 
 
Creu que ens hem de felicitar perquè aquesta instal.lació estigui a Lloret de 
Mar. S’està treballant en un programa de tractament de biomasa i serem 
pioners en aquest tema, en el qual ja es treballa des de fa temps. 
 
De totes maneres, ells també estan d’acord i, ja ho hem dit altres vegades, 
hem demanat auditories externes per als concessionaris, a fi de fer un 
millor control. De totes maneres, avui aquest no és el punt de l’ordre del 
dia. 
 
Novament, contesta el Sr. Riera dient que és veritat, el conveni és de 2005 i 
el pla d’acció es va aprovar per Junta de Govern Local el 16 de març de 
2006. A vegades els terminis es dilaten, però el pla d’acció existeix i allò 
important és fer les coses. 
 
Es important gestionar aquesta instal.lació que serà capdavantera de la 
millor forma possible, i aquesta és la que es proposa. Torna a recordar que 
parlem d’una inversió de 30 milions d’euros més el finançament. 
 
Amb l’Agència Catalana de Residus ja s’ha tractat el tema de la comunicació 
a la població de la importància de l’obra, així com dels nous sistemes de 
tractament.  
 
Es cert que en un principi es va parlar d’un sistema que utilitzava la calç, 
que era utilitzat a França, però de moment no està prou contrastat. 
 
Hi ha altres sistemes, i en el plec de prescripcions tècniques s’expliquen 
abastament aquests. Al final es fa un resum argumentant perquè s’ha llegit 
un davant els altres. 
 
Ha de reconèixer que hi ha determinats conceptes tècnics que els 
sobrepassa. Però, pel que sembla, el Sr. Coloma sap de tot. A nosaltres ens 
han dit els tècnics que el sistema proposat funcionarà i, per tant, l’hem de 



20 

creure. El Sr. Coloma es queda en el no, sense dir cap solució. Nosaltres si 
que n’hem proposat una. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que aquest punt de l’ordre del 
dia és important tant per a Lloret com per a la Generalitat. Es tracta d’un 
projecte participat que es fa, sobretot, per complir la normativa europea.  
 
Es un projecte que implica una forta inversió i l’ús de la tecnologia adient. 
 
ERC manté un posicionament diferent a la resta dels altres grups que han 
fet tots unes intervencions positives. 
 
Estem parlant d’aquest tema des de l’any 2005. Per tant, no estem corrent i 
des del primer moment la posició de l’Ajuntament és una posició forta. 
 
L’impacte ambiental fa molts anys que ja està dissenyat, doncs fa anys que 
es va aprovar un projecte de 5 fases. 
 
Amb la instal.lació que es preveu s’allargarà la vida de l’abocador. Pel que 
fa al tema dels gavians, la substancia que sortirà de la nova instal.lació serà 
inert; per tant, els gavians no tindran menjar. 
 
Les tecnologies les proposen els tècnics, i pensa que l’Ajuntament de Lloret 
no té la capacitat tècnica hi econòmica per tirar endavant aquest tema. 
 
Es cert que el Sr. Coloma no és advocat, però ERC presenta plecs 
alternatius, potser llavors estem parlant dels seus juristes. No creu que 
després de les últimes eleccions puguin pensar en governar. 
 
L’actuació que avui presentem a aprovació és molt important i marcarà el 
futur. Les coses estan ben fetes i treballades, i es fan amb tot l’acord de la 
Generalitat de Catalunya. Per tant, creu que és en benefici de tots, però 
sobretot de Lloret de Mar. 
 
Sense més deliberació, i per 19 vots favorables dels regidors presents de 
CIU, PSC-PM PP, ICV-EUIA i GRILL i 1 vot en contra del regidor d’ERC, el Ple 
de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

Vist que en data 25 de novembre de 2005, l’Agència de Residus de 
Catalunya i l’Ajuntament  de Lloret de Mar van subscriure un Conveni 
marc de col·laboració l’objecte del qual fou, entre altres, la 
implantació del nou  model de gestió de residus municipals establert 
al Programa de Gestió de Residus Municipals, mitjançant l’execució 
i/o millora de les infraestructures previstes al Pla d’Acció elaborat a 
l’efecte. 
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Vist que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament  de Lloret va 
aprovar en data 16/03/2006 el Pla d’Acció elaborat d’acord amb el 
Conveni de referència. 
 
Vist que d’acord amb el Programa d’Inversions i el Pla de 
Finançament inclòs en el Pla d’Acció per a la gestió de residus 
municipals a Catalunya 2005-2012, i amb allò que estableix l’article 
2.2 de la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les 
infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la 
disposició del rebuig, l’Agència de Residus de Catalunya es 
compromet al finançament de les infraestructures de gestió de 
residus municipals, en el marc del PROGREMIC, adreçades a prioritzar 
la minimització i valorització dels residus davant la deposició en 
dipòsits controlats. 
 
Vist que en data 25 de juliol de 2006, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, va aprovar el Contracte Programa entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Agència de Residus de Catalunya pel període 2006-2010, 
que permetrà finançar en els propers anys les actuacions del nou 
model de gestió de residus municipals, signat el 10 d’agost de 2006. 
 
Vist que en data 5 de setembre de 2006, el Govern de la Generalitat 
acordà la formulació del Pla Territorial d’Infraestructures de gestió de 
residus municipals de Catalunya, com a Pla Territorial Sectorial.  
 
Que, d’acord amb l’article 58 f) de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de 
juny, el Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya va 
aprovar en la sessions  números 92 i 97, celebrades en dates 19 de 
març i 17 de desembre de 2007, respectivament, el Conveni de 
col.laboració. 
 
Vist els plecs de clàusules administratives, tècniques particulars i 
tècniques generals, redactats de comú acord entre aquest 
Ajuntament i l’Agència Catalana de Residus. 
 
Vist els documents preparatoris de la concessió, en concret l’estudi de 
viabilitat i l’avanç projecte. 
 
Atès, que correspon al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació del 
conveni de col.laboració citat en el punt anterior, a fi de finançar les 
infraestructures objecte d’aquest concurs. 
 
Atès allò establert als articles 49, 69, 78, 135, 137, 220 i ss. del RDL 
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. 
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Atès allò establert a l’article 22.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de es Bases de Règim Local, en la seva redacció donada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local, en relació a la competència del Ple 
per a les contractacions quan el seu import superi el deu per cent 
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis 
milions d’euros. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar el Conveni de Col.laboració entre l’Agència de 
Residus de Catalunya i aquest Ajuntament, per al finançament de les 
infraestructures definides al Pla d’Acció de Gestió de Residus 
Municipals. 
 
SEGON.- Incoar expedient de contractació administrativa per a la 
concessió  d’obra pública del Centre de Tractament de Residus 
Municipals de Lloret de Mar, i obrir la convocatòria corresponent, 
determinant que l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme 
mitjançant el procediment obert, sistema de concurs, i tramitació 
ordinària. 
 
TERCER.- Aprovar l’estudi de viabilitat i l’avanç projecte, i sotmetre’ls 
a informació pública pel termini d’un mes. 
 
QUART.- Aprovar inicialment els plecs de clàusules administratives, 
tècniques particulars i tècniques generals i els seus respectius 
annexos, així com el Reglament Preliminar d’Explotació, que regiran 
el concurs per l’adjudicació de la concessió d’obra pública del Centre 
de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar, en el benentès 
que queda condicionat als documents aprovats al punt anterior. 
 
CINQUÈ.- Designar a l’Enginyer Municipal, en Jordi Aulet i Corney, per 
tal que assumeixi la direcció tècnica del projecte de construcció del 
Centre de Tractament de Residus de Lloret de Mar i de la seva 
llicència ambiental. 
 
SISÈ.- D’acord amb allò que es deriva dels articles 78, 135 i 137 del 
RDL 2/2000, trametre l’anunci del contracte a l’Oficina de 
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees per a la seva 
publicació en el Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCE).  
 
SETÈ.- Una vegada enviat l’anunci del contracte a l’Oficina de 
Publicacions Oficials de les Comunitats Europees, trametre l’anunci de 
la licitació al BOP, DOGC i BOE. El termini per a presentar 
proposicions serà de 52 dies naturals a comptar des de la data 
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d’enviament de l’anunci a la citada oficina per a la seva publicació en 
el DOCE, i caldrà especificar en els posteriors anuncis que es trametin 
al BOP, DOGC i BOE l’esmentada data d’enviament, amb el benentès 
que el termini de presentació de proposicions serà l’anteriorment 
citat, excepte en el cas que des de la data de la darrera de les 
publicacions en el BOP, DOGC o BOE fins a complir-se els referits 52 
dies hi hagi menys de 26 dies naturals, supòsit en que s’ampliaria el 
termini fins a arribar a aquests  26 dies.  
 
VUITÈ.- De conformitat amb l’establert a l’article 122.2 del RDL 
781/86, de 18 d’abril, l’exposició del plec de clàusules 
administratives particulars es realitzarà en unitat d’acte; per la qual 
cosa, un cop aprovat per l’òrgan municipal competent aquest plec de 
clàusules, s’exposarà al públic durant un període de vint dies hàbils 
(art. 277.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya), mitjançant 
l’anunci corresponent que es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
perquè s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran resoltes 
per la pròpia Corporació.  
 
Si dintre del termini d’exposició pública de l’esmentat plec es 
produeixin reclamacions contra aquest, es suspendrà la licitació i el 
termini concedit per a la presentació de proposicions, reprenent-se el 
que resti a partir del dia següent al de la resolució d’aquelles. 
 

8.- PRÒRROGA DEL CONCERT PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
ESPORTIU DE NATACIÓ AMB SEGIS, S.A. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Tibau que dóna 
lectura a la part expositiva de la proposta. 
 
Continua dient que estan preparant el plec per a la contractació de la 
construcció i gestió de la piscina, però mentrestant no es pot deixar a la vila 
sense servei. Es per això que es proposa la pròrroga de l’actual concert. 
 
Seguidament, dóna lectura a la part dispositiva de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Coloma  tot dient que el que dirà a continuació és part de la 
intervenció del Sr. Valls en relació a aquest tema: “Consideren que les 
condicions del concert són dolentes per diferents causes, i la raó de pes és 
econòmica. Sembla que el privat fa l’obra per nosaltres, però ens hem 
preguntat a quant surt l’hora de natació?. Creiem que l’Ajuntament paga 
una part important d’aquestes obres, i que sols hauríem de pagar per al 
servei que representa.” 
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En un altre lloc, va dir: “Finalment, ha de dir que la proposta no dóna 
alternatives i dóna el monopoli d’aquest tema a l’empresa de l’Hotel 
Olympic. Això ens lliga de mans i no ens dóna cap opció.” 
 
Això és el que deia el Sr. Valls, llavors a l’oposició. Ara, al govern, proposen 
la pròrroga del mateix contracte. 
 
Entenen que es podria haver fet un nou concurs i minimitzar les despeses 
que l’antic significa, si és que eren dolentes. Per altra banda, hem de tenir 
en compte que eren altres temps, doncs estem parlant de l’any 2002. 
 
Ara tenim altres recursos, com són els provinents de l’aigua o del conveni 
de Solmar. Com hem vist, en una altra situació el Sr.  Valls es va carregar 
aquest concert. 
 
Ells, pel contrari, avui votaran a favor i no canviaran per estar en el govern 
o en l’oposició. Aquesta és una diferència de nosaltres amb vostès. 
 
De totes maneres, esperen poder posar aviat la primera pedra de la piscina, 
si bé dubte que es pugui fer en 2 anys.  
 
El Sr. Valls, en el seu moment, va parlar de monopoli, i sembla que es va 
excedir. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que intentarà no parlar de la piscina. 
 
En aquest tema té sentiments contradictoris. Va votar en contra del plec de 
condicions, es va abstenir en el moment de l’adjudicació, però 
posteriorment i al ser regidor d’esports, va haver de gestionar el contracte 
durant 4 anys. 
 
Sempre va considerar que el contracte era car i desfavorable des del punt 
de vista econòmic per als interessos de Lloret, i continua pensant-ho avui. 
 
Creu que s’hauria d’haver renegociat, doncs el punt cinquè del contracte ho 
permetia. S’hauria d’haver intentat negociar a la baixa. En el seu moment li 
va tocar ampliar les hores, tant perquè la societat civil ho demanava, com 
per necessitat del Club Natació Lloret, però continua pensant que és un mal 
conveni, que és desfavorable per als interessos municipals i, per tant, no 
pot votar a favor. 
 
A continuació, intervé el Sr. Garcia dient que és evident que si es prorroga 
el concert amb aquesta empresa per dos anys, és que almenys en dos anys 
no hi haurà piscina municipal. I sobre aquesta realitat, m’agradaria que em 
diguessin què hi ha de cert en les declaracions fetes a TV Lloret, amb motiu 
del primer bany de l’any, del regidor d’esports Sr. Ivan Tibau, quan 
assegurava que aviat es licitarien les obres de la piscina municipal. 
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M’agradaria que em responguessin amb realisme. De totes maneres, des 
d’ICV-EUIA esperem i desitgem que quan finalitzi aquesta pròrroga de 
contracte per dos anys, ja pugui donar el servei la tan esperada piscina 
municipal. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Elorza dient que és difícil dir si les 
condicions eren les millors o no, però era el que es podia fer i el seu partit 
va estar a favor. Pensa que eren situacions diferents, i que no és bo mirar 
enrere.  
 
No sap si hi ha altres fórmules, però segons els tècnics és la única possible. 
De totes maneres, entén que és una instal.lació que beneficia a tots. 
 
Confia que dintre de 2 anys es pugui tenir la piscina feta i demana que els 
contestin sobre si això serà així i apunta com a fórmula de finançament, 
donat que els diners de Solmar encara no els tenen, la possibilitat d’allargar 
la concessió. 
 
De totes maneres, volen preguntar a l’equip de govern com està el tema del 
finançament de la piscina municipal. 
 
Contesta el Sr. Tibau que no havia temps de fer un nou concurs, i més quan 
les previsions són, si és possible, tenir la piscina feta d’aquí a dos anys. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Coloma dient que ells creuen en el tema de la 
piscina, i respecte al tema del concert, ells mantenen també la mateixa 
opinió quan estaven al govern que ara que estan a l’oposició. 
 
Segurament es podria haver treballat per ajustar els preus i haver tingut 
l’oportunitat de tenir un preu més barat, però malgrat tot, votaran a favor. 
 
Queda clar que el Sr. Valls va ser molt crític en aquest concert en el seu 
moment i ara sembla que és el millor possible 
 
Pensa que s’ha tingut temps de renegociar i de baixar el preu, i això és el 
que hauria d’haver fet el Sr. Valls si pensava que amb el preu que es tenia 
s’ajudava a un particular a fer una piscina privada. 
 
Torna a prendre la paraula el Sr. Teixidor dient que tan de bo s’equivoqui, 
però que en dos anys no es podrà fer el projecte de la piscina. 
 
No s’han variat les condicions del concert, i entén que avui es podrien haver 
modificat a favor de l’Ajuntament; i si això no fos possible, potser buscar 
altres fórmules. Perquè no un concurs nou?. 
 
Insisteix que el concert és car i dubte molt que es pugui tenir la piscina 
nova en dos anys. Li agradaria equivocar-se. 
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Seguidament, intervé novament el Sr. Garcia dient que suposa que els 
preus del concert són els del mercat, i no hem d’oblidar la funció social que 
compleix aquesta instal.lació, tant per avis com per menors. Insisteix en el 
que va dir el Sr. Tibau en el primer bany de l’any, i demana que li digui com 
està el tema. 
 
Novament, pren la paraula el Sr. Elorza insistint en què no s’ha de mirar al 
passat. Estem parlant d’una pròrroga i no d’un nou conveni, i consideren 
que aquest és positiu, ja que es dóna un servei més que bo. Per tant, el seu 
partit veu bé la pròrroga i confia que solament sigui de dos anys. Votaran a 
favor. 
 
Intervé a continuació el Sr. Valls dient que va parlar de monopoli perquè es 
va fer un concert. Era un dels possibles sistemes i a ell li va semblar que no 
era el més adient llavors.  
 
La piscina és necessària i és difícil de portar a terme, però mai com ara hem 
estat més a prop de fer-ho. Com bé s’ha dit aquí, la situació de llavors i ara 
és molt diferent, per exemple, en el nombre d’habitants, doncs 
pràcticament hem doblat. 
 
Criticava llavors que es tenien dues piscina, una de 25 i una altra de 17, i 
que es passava a dues de 25; és a dir, que es guanyava mitja piscina i que, 
per això, l’Ajuntament pagava un 40% més del que estava pagant. I això 
perquè es posava com a període d’amortització de la nova obra la durada 
del concert. Criticava, per tant, l’augment de preu. 
 
Ara s’ha complert el contracte, però tenim ja els terrenys on s’ha de fer la 
piscina i ganes de fer-la. Per tant, la situació no és comparable i no creu 
que fos factible fer un nou concurs per solament dos anys. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que avui es dóna un pas més 
a favor de la piscina, donat que si enlloc de pròrroga fessin un nou concurs, 
voldria dir que no es vol fer la piscina. 
 
Per rebaixar un preu has de tenir força i no la tenim, doncs quantes hi ha a 
Lloret que puguin donar el mateix servei?. L’interlocutor sap que no podem 
negociar, per això pensa que la pròrroga és correcta i hem fixat els terminis 
pensant en fer la piscina com més aviat possible. Hem de tenir en compte 
que el projecte fixa en 25 els mesos per fer-lo. Per tant, hem tingut en 
compte que aviat tindrem la piscina. 
 
Hem treballat ja en el plec de condicions, però en ell hi ha una part de 
finançament de l’Ajuntament, i aquests diners que venien del conveni de 
Solmar ara encara no es tenen, tot i que no dubte que amb el temps es 
tindran. 
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Es podria fer una piscina de 25 metres, però aquesta no és l’opció ni del Sr. 
Teixidor ni d’ell mateix, doncs creuen que han de tenir una de 50 metres. 
 
Ja disposem dels terrenys i quant al tema financer intentaran treure els 
recursos d’altres llocs. No vol posar data, però la voluntat és que es porti al 
Ple en els propers mesos i com més aviat sigui possible. 
 
Sense més deliberació, i per 19 vots favorables dels regidors presents de 
CIU, PSC-PM, PP, ICV,EUIA i ERC, i 1 abstenció del regidors de GRILL, el Ple 
de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 18 de juliol de 
2002, va adjudicar el contracte administratiu de gestió indirecta del 
servei esportiu de natació, modalitat de concert, a l’empresa SEGIS, 
S.A., per un termini de 5 anys, prorrogables, d’acord amb allò 
establert a l’article 271 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), per períodes que no excedissin els 5 anys, fins a un màxim 
de 50 anys. L’esmentat contracte va signar-se en data 4 de desembre 
de 2002, i la seva vigència i inici del còmput del termini de durada 
van iniciar-se a partir del dia 1 d’abril de 2003. 
 
Vista La Memòria justificativa de l’acord de pròrroga de l’esmentat 
concert, redactada i signada en data 06/03/2008 per la Cap de la 
Secció municipal d’Esports, amb el vist-i-plau del Regidor delegat 
d’Esports, per la qual es posa de manifest, per una banda, que 
l’Ajuntament no disposa d’equipament idoni per a prestar aquest 
servei per compte pròpia i, per altra banda, que l’únic equipament 
idoni existent a Lloret de Mar per a la prestació d’aquest servei és el 
que actualment és objecte del present concert. 
 
Atès que, tal com disposa la clàusula 2ª del plec de condicions que va 
regir en l’adjudicació d’aquest concert, la naturalesa del contracte que 
vincula el contractista amb l’Ajuntament és la de concert, que 
s’enquadra legalment en l’article 156. c) del RDL 2/2000, de 16 de 
juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, els articles 270 a 274 del ROAS; i l’article 
244 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (actualment 
article 261 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya). 
 
Atès que l’article 271.3 del ROAS estableix que el termini del concert 
es pot prorrogar per períodes que no excedeixin de la durada inicial 
(5 anys), sense que en cap cas el termini de les successives 
pròrrogues pugui sobrepassar el màxim de 50 anys, tal com, així 
mateix, s’estableix a la clàusula 5ª del plec de condicions. 
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del concert per a la prestació del servei 
esportiu de natació amb SEGIS, S.A., pel període de 2 anys a 
comptar des del dia 1 d’abril de 2008, és a dir fins el dia 1 d’abril de 
2010. En cas que cap de les dues parts notifiqui per escrit a l’altra la 
voluntat de no prorrogar més el concert en un termini de tres mesos 
anteriors al seu venciment, aquest s’entendrà prorrogat tàcitament 
per períodes de 1 any fins a un màxim de 2 anys més (fins, com a 
màxim, el dia 1 d’abril de 2012). 
 
SEGON.- La resta de condicions del concert no varien, seguint essent 
les mateixes que es deriven del contracte inicial i del plec de 
condicions que va regir en la seva adjudicació. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a la formalització de l’annex 
contractual relatiu a aquest acord de pròrroga. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a SEGIS, S.A. i a la Intervenció 
municipal i a la Cap de la Secció municipal d’Esports pel seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
No obstant això, la Comissió Informativa de les Àrees de Serveis 
Centrals, Seguretat i Via Pública i Medi Ambient i Mobilitat 
dictaminarà. 

 
9.- DEIXAR SENSE EFECTE EL REQUERIMENT A CARRILETS 
TURISTICS DE CATALUNYA SL., EN BASE A LA SENTÈNCIA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera que dóna lectura 
íntegra de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Coloma celebrant, en primer lloc, la rapidesa en el 
compliment de la Sentència. Altres vegades no s’ha estat tan ràpid, com en 
el cas de la urbanització Roca Grossa o el tema dels terrenys de la llar 
d’infants i la família Fàbregas. 
 
De totes maneres, és una sentència que s’ha de complir, malgrat que 
perdran ingressos, i per tant votaran a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que, evidentment, la Sentència s’ha de 
complir i, per tant, estan a favor de la proposta. La veritat és que el tema 
dels trenets se’ns entravessa. Desitjaria que fos legal que aquelles 
empreses que tinguessin presentats contenciosos contra l’administració no 
poguessin participar en els seus concursos. 
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No ens agrada quedar-nos sense trenet, i aquesta legislatura sembla que és 
la d’ells, doncs en tots els Plens en parlem. 
 
Finalitza dient que no tenim més remei que acatar la Sentència. 
 
A continuació, intervé el Sr. Garcia dient que, òbviament, no podem estar 
en contra del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i s’ha de deixar 
sense efecte el requeriment, perquè els carrilets continuïn amb la prestació 
del servei fins que s’adjudiqui la nova convocatòria de concessió, i es 
donaran 30 dies a aquesta empresa perquè pugui acomiadar els 
treballadors. 
 
I aquí és on realment hi ha el problema: persones que es quedaran a l’atur. 
Nosaltres demanem a l’ajuntament que faci d’intermediari amb l’empresa 
que resulti adjudicatària, perquè subrogui els treballadors que es quedin 
sense feina. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que aquest tema ha 
finalitzat d’una forma inesperada. El Tribunal Superior té arguments 
diferents dels que ha tingut aquest Ajuntament, però queda clar que estant 
o no d’acord, no hi ha cap altra opció. 
 
Demana que es faci ràpidament el concurs. 
 
A continuació, intervé el Sr. Elorza dient que hem d’acatar la Sentència del 
Tribunal Superior i complir-la, si bé la lamenten, doncs no estan d’acord 
amb els seus raonaments. 
 
El plec de condicions no exigia el carnet de transportista i la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant la direcció general, també va dir per escrit que no era 
necessari, doncs no es tracta d’un transport ja que solament hi ha una 
parada. 
 
De totes maneres, el Tribunal ha anat més enllà, ells creuen que d’una 
manera errònia. Ningú és infalible. Ells creuen que el plec es va fer de 
forma correcta, però hem d’acceptar la Sentència. 
 
Contesta el Sr. Riera que tots estem d’acord en que hem de complir-la i 
respecte al concurs es continuarà amb el procés. Informa que s’han 
presentat 7 al.legacions, que suposen 37 pàgines, i que una d’elles presenta 
un plec nou. Per tant, la feina d’estudiar-ho a fons serà important. 
 
El motiu de donar 30 dies és precisament per afavorir els treballadors, 
perquè d’aquesta manera es pot tramitar com una causa objectiva, i així 
complir amb les prescripcions legals. 
 
Nosaltres també pensem que no era necessària la tarja de transportista, i la 



30 

Direcció General de Transports de la Generalitat, en una reunió tinguda fa 
poc manté aquesta postura i no entenen l’argumentació del Tribunal 
Superior de Justícia. 
 
En definitiva, ens toca complir la Sentència. 
 
El carrilet és un servei important, però no és l’únic que ens permet veure 
Lloret, n’hi ha molts més. 
 
Intervé el Sr. Alcalde contestant al Sr. Coloma que en relació al compliment 
de les sentències de la urbanització Roca Grossa i de la família Fàbregas en 
relació a la llar d’infants, dient que en aquests casos no s’havia actuat tan 
ràpid perquè els temes són molt diferents. 
 
En aquests dos casos es discutia el tema econòmic, i ha costat molts anys 
arribar a acords en aquest tema. L’Ajuntament ha defensat la postura que 
el plec era correcte durant tota la legislatura, sempre hem defensat que 
s’havia fet bé i que l’adjudicatari era el correcte. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Coloma dient que l’únic que ha dit és que li 
ha sobtat la rapidesa. 
 
Per altra banda, si la Direcció General de la Generalitat de Catalunya ha 
mantingut que no era necessària la tarja de transportista, potser tingui una 
responsabilitat subsidiària, i si té alguna responsabilitat li hauríem de 
demanar. 
 
Contesta novament el Sr. Riera dient que en aquest tema les defenses de 
l’Ajuntament de Lloret i de l’empresa Carrilets Turístics sempre han anat 
juntes i amb arguments semblants. Malgrat tot, no se n’han sortit. 
 
Pensa que el tema s’ha de donar per conclòs, i malgrat el que pensem en 
futures concessions es tindrà en compte el tema de la tarja de transports.  
 
Creu que no té sentit anar ara contra la Generalitat de Catalunya, i el que 
toca és acatar la Sentència. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vist que el Ple Municipal, en sessió celebrada el 28/01/2008, va 
requerir a CARRILETS TURISTICS DE CATALUNYA SL., en base al que 
estableix l’art. 235.a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
perquè continués amb el servei de l’explotació del circuit turístic, 
mitjançant “trenet turístic”, en la seva condició d’adjudicatari 
d’aquest. 
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Atès, que en data 29/01/2008, i per tant amb posterioritat al citat 
acord, s’ha tingut coneixement de la Sentència núm. 79/08 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós 
Administratiu, Secció Cinquena,  dictada en el Recurs d’Apel.lació n. 
409/2006, per la que es confirma l’anul.lació de l’acord pres en el seu 
dia pel Ple Municipal, en el que s’adjudicava el citat servei a l’empresa 
CARRILETS TURISTICS DE CATALUNYA SL., i es declara el dret de 
TRANSPORTES PUJOL Y PUJOL SL. a obtenir l’adjudicació i, com a 
conseqüència d’això, a percebre una indemnització substitutiva de 
l’Ajuntament. 
 
Atès, que en data de Registre d’Entrada 19/02/2008 TRANSPORTES 
PUJOL Y PUJOL SL. demana el compliment de la citada Sentència. 
 
Es proposa a la Comissió Informativa de les Àrees de Serveis 
Centrals, Seguretat i Via Pública i Medi Ambient i Mobilitat, l’emissió 
de dictamen favorable a la següent proposta d’ACORD:  
 
PRIMER.- Deixar sense efecte el requeriment fet en el Ple Municipal 
de data 28/01/2008, i en concret en l’apartat 4 de l’acord en el que 
s’iniciava expedient de contractació administrativa pel servei de 
circuit turístic, en base al contingut de la Sentència  núm. 79/08 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós 
Administratiu, Secció Cinquena,  dictada en el Recurs d’Apel.lació n. 
409/2006, per la que es confirma l’anul.lació de l’acord pres en el seu 
dia pel Ple Municipal, en el que s’adjudicava el citat servei a l’empresa 
CARRILETS TURISTICS DE CATALUNYA SL., i es declara el dret de 
TRANSPORTES PUJOL Y PUJOL SL. a obtenir l’adjudicació. Per tant, 
haurà de deixar de prestar el servei de “trenet turístic” a partir dels 
30 dies següents a la notificació del present acord. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a CARRILETS TURISTICS DE 
CATALUNYA SL., a TRANSPORTES PUJOL Y PUJOL SL., i als serveis de 
mobilitat i econòmics municipals. 

 
PROPOSTES D'URGÈNCIA. 
 
No se n’ha presentat cap. 
 
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL. 
 

• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
El  Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de 
l'Alcaldia des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap 
mena: 
 
Decrets dictats per l’Alcalde-President: 
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- Mes de febrer: núm. 100 de data 05/02/08 fins al núm. 223 de 

data 29/02/08. 
 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de febrer: núm. 172 de data 01/02/08 fins al núm. 279 de 
data 29/02/08. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
El Sr. Teixidor, en representació del grup municipal GRILL, presenta el 
següent prec: 
 

“Vist que fa un temps que s’ha tancat l’accés a la finca municipal de 
l’antic abocador, us prego expliqueu quins han estat els motius que 
han portat al tancament de l’esmentada finca.” 

 
Contesta el Sr. Riera que abans del 1995 aquesta finca era l’antic abocador 
municipal i llavors es va clausurar. Però, malgrat això, s’havia degradat. Per 
Junta de Govern Local de 23/06/2005 (essent vostè tinent d’alcalde) es va 
demanar una subvenció a l’Agència Catalana de Residus per ajudar a la 
seva adequació i tancament. 
 
En data 13/01/2006 ens van respondre concedint-la (vostè estava encara 
en el govern), comprometent-se aquesta Agència de la Generalitat a pagar 
86.725,08 € per fer el projecte i la seva execució. 
 
En data 13/03/2007 hi ha un informe d’esports signat per vostè (dóna 
lectura a una part) en el que es diu que s’han de prendre un seguit de 
mesures, que són necessàries en aquesta finca. 
 
En data 20/02/2008 s’ha acabat de condicionar-la (dóna lectura a les 
diferents obres realitzades a la finca). 
 
Seguidament, mostra unes fotografies i diu que ara està molt diferent a 
l’estat inicial, i molt millor. 
 
El Sr. Teixidor, en representació del grup municipal GRILL, presenta el 
següent prec: 
 

“Us prego m’informeu de les despeses totals detallades de la festa de 
l’esport celebrada el passat desembre (càtering, presentadors, 
hostesses, espectacles, muntatge, etc.).” 

 
Contesta el Sr. Tibau dient que les despeses, són les següents: 
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- Càtering: 5.640 € 
- Producció, il.luminació i sonorització: 20.150 € + IVA 
- Contractació artística: 12.436,21 € 
- El Vilar: 309 € 

 
Continua dient que a Lloret hem donat sempre molta importància al turisme 
esportiu com a generador de riquesa per al nostra municipi. Però creu que 
no havien de ser menys amb l’esport local i per això varem considerar 
oportú fer na gran festa de l’esport del nostre poble. 
 
Som un poble amb molts esportistes i amb moltes disciplines esportives, 
tenim esportistes participant a primer nivell estatal. Tenim molts clubs amb 
molta gent darrera treballant dia a dia perquè aquests clubs funcionin. Crec 
que són causes prou importants per justificar que Lloret es mereix una gran 
festa de l’esport. Per això, van canviar de format i penso que tothom va 
quedar molt content, tant la gent de l’esport en general com nosaltres 
mateixos. 
 
El Sr. Teixidor, en representació del grup municipal GRILL, presenta el 
següent prec: 
 

“Us prego em faciliteu el cost total relacionant les diferents despeses 
(presentacions, promocions, dietes, fixes, hotels, restaurants, etc.) 
de la cursa anomenada San Silvestre, tant per part de l’Ajuntament 
com de Lloret Turisme, així com les aportacions fetes a l’empresa 
organitzadora i el nom i el NIF d’aquesta.” 

 
Contesta el Sr. Tibau que l’organització la va fer l’empresa del Sr. José Luís 
Blanco, i es va fer perquè, a part de córrer gent important, pogués 
participar gent del nostre poble. 
 
Aquesta cursa va general molta activitat econòmica i va servir per 
promocionar-nos com a vila esportiva que som, en una època com la 
nadalenca que aquest tipus d’esdeveniments tenen més ressò. 
 
Com ja ha dit abans, va venir un nombre important d’esportistes d’èlit i això 
va facilitar que tinguéssim 20 minuts de televisió i molt ressò en premsa.  
 
El pressupost total era de 150.000 € i la pròpia empresa organitzadora, 
mitjançant subvencions i espònsors (van ser molt hàbils) van obtenir la 
major part. L’aportació municipal va ser de 14.000 € més IVA, i es va fer 
des de Lloret Turisme; considerem que és una quantitat molt ben invertida. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que aquesta cursa va tenir un gran 
efecte mediàtic i 20 minuts de transmissió a TV3 en una franja horària 
important. 
 
El Sr. Teixidor, en representació del grup municipal GRILL, presenta el 



34 

següent prec: 
 

“Us prego em faciliteu el cost total, desglossant tots els conceptes 
(viatges, estand, hotels, restaurants, etc.) de la participació de 
l’Ajuntament de Lloret i de Lloret Turisme a la fira de turisme Fitur 
celebrada a Madrid, així com la relació i el nombre de persones, 
regidors/es que hi varen assistir a càrrec de l’Ajuntament.” 

 
Contesta el Sr. Alcalde que aquesta és la segona fira de turisme en 
importància a Europa i la primera d’España.  
 
Seguidament, dóna lectura a les despeses: 
 

Estand + bar: 8.994,66 €    
Animació actor: 2.258,84 €    
 
Desplaçaments: 
Personal Lloret Turisme (3 persones):  319,93 € 
Membres Direcció Operativa (3 persones): 452,93 € 
Alcalde i regidors (4 persones): 798,29 € 
 
Allotjament: 
Personal Lloret Turisme (3 persones):  1.921,90 € 
Membres Direcció Operativa (3 persones): 1.231,75 € 
Alcalde i regidors (4 persones): 1.724,45 € 

 
Evidentment, el cost total depèn del nombre de dies que es va estar. Ell, en 
concret, hi va estar solament un. 
 

Dietes personal Lloret Turisme: 1.552,65 € 
 
Despeses manutenció regidors  
i membres Direcció Operativa:  899,58 € 
 
Desplaçament i allotjament 
mitjans comunicació locals: 524,04 € 

 
No són despeses diferents a les d’altres anys i, en tot cas, van ser més 
elevades l’any en què es va donar el títol a Lloret com a destinació turística 
esportiva, any en el que el Sr. Teixidor va ser present a Madrid. 

 
El Sr. Teixidor, en representació del grup municipal GRILL, presenta el 
següent prec: 
 

“Us prego em sigui facilitada còpia del MIEM.” 
 
Contesta el Sr. Tibau que està a la seva disposició, que encara no es té el 
definitiu perquè s’havia de fer unes modificacions, però que se li farà 
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arribar. 
 
El Sr. Teixidor, en representació del grup municipal GRILL, presenta el 
següent prec: 
 

“Us prego em faciliteu el cost total del Museu del Mar-Can Garriga, 
desglossat en els diferents apartats: projectes, honoraris, obres, 
museïtzació, mobiliari, etc.” 

 
Contesta la Sra. Bertran dient que s’ha de diferenciar entre el continent i el 
contingut, és a dir, entre la rehabilitació de l’edifici i el projecte de 
museïtzació. 
 
Pel que fa a la rehabilitació, les despeses són les següents: 
 

Projecte arquitectònic UPC 47.065,00 € 
Obres primera fase 289.982,85 € 
Obres segona fase A 175.271,17 € 
Obres segona fase B 433.984,96 € 
Annex segona fase B 329.405,38 € 
Major cost 83.484,00 € 

 
Pel que fa a la museïtzació:  
 

Projecte  43.000,00 € 
Execució 950.000,00 € 

 
El cost total ha estat de 2.402.200,77 €, que han estat finançats, en part, 
per subvenció de la Diputació de Girona, amb fons europeus, i la resta amb 
diners de l’Ajuntament, i al llarg de 4 anys. 
 
Vol donar unes dades sobre les visites la museu. L’any passat van ser de 
10.140 i pel que va d’any portem 3.107. Els ingressos són de 21.343 €. 
 
Les previsions són que per a l’any 2008 es dupliqui el nombre de visitants 
amb uns ingressos previstos de 31.000 €. 
 
S’estan preparant diferents activitats per aquest any, com una activitat per 
als infants; diferents jornades de portes obertes; visites multilingües; i una 
jornada sobre els “Arrels de Cuba”. 
 
Intervé el Sr. Teixidor dient que la raó de presentar aquests precs era 
obtenir informació sobre diferents esdeveniments. Per tant, no li sembla 
correcta les referències fetes a èpoques passades, i menys dir que quan 
se’ns va donar el títol a Lloret com a destinació turística esportiva fos més 
car, donat que llavors varen ser convidades dues persones molt conegudes. 
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Contesta el Sr. Alcalde que en cada cas es faran les despeses que siguin 
necessàries perquè el nom de Lloret tingui el ressó que es mereix i, en tot 
cas, som els més austers de tots els destins semblants al nostre. Tenim els 
deures ben fets. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
 

“Donat l’alt risc d’accidents que poden patir els vianants a partir de 
les hores del vespre quan no hi ha llum solar; donada la manca 
d’il.luminació que hi ha en aquest i d’altres passos de vianants; donat 
que ja s’ha patit per part de veïns del veïnat del Molí-Mas Vilà-Can 
Ribalaigua més d’un esglai per por a ser atropellat al passar per 
aquest pas de vianants, i donades les varies queixes en aquest sentit 
rebudes per part dels veïns i veïnes del citat barri, així com de 
l’associació de veïns, exposa el següent prec al Ple: 
- Que s’il.lumini el pas de vianants existent a l’Avinguda de Vidreres 

a l’alçada dels números 93-95. 
- Que la senyalització de tràfic sigui també lumínica, com un 

semàfor amb llum àmbar a ambdós sentits. 
- Que s’assenyali uns metres abans el perill del pas de vianants per 

tal de reduir la velocitat dels vehicles abans d’arribar al pas de 
vianants a ambdós sentits. 

- Que els precs abans demanats s’estableixin com a norma per 
altres passos de vianants que pateixen les mateixes mancances.” 

 
Contesta la Sra. de la Torre dient que la seva petició és molt genèrica en 
relació als barri del Molí, Mas Vilà i Can Ribalaigua. No s’especifica les 
incidències ni el pas de vianants concret. 
 
Pel que respecte a la il.luminació del pas de vianants de l’Avinguda de 
Vidreres 93-95, a data d’avui ja s’ha sol.licitat als serveis de manteniment 
de l’Ajuntament la col.locació de la llum a l’esmentat pas de vianants, i li 
comunico que està pendent d’executar-se la col.locació de la il.luminació del 
pas de vianants que hi ha davant l’establiment denominat “Les Brases”. 
 
Quant a la demanda de senyalitzar amb senyals verticals els passos de 
vianants, aquesta demanda és molt genèrica i li vol dir que els passos de 
vianants se senyalitzen amb una senyal vertical que informa d’aquests quan 
la via o la zona on està instal.lat ho requereix, previ estudi de la zona i 
sempre a les vies principals. 
 
La col.locació de senyal vertical en un pas de vianants no és obligatòria, i és 
per això que ho senyalitzem sempre a les principals vies i, evidentment, si 
la zona així ho requereix. 
 
No es pot establir senyalització vertical de forma indiscriminada, ja que hi 
ha molts llocs que la zona no ho requereix, essent innecessari per la 
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singularitat del carrer, per les molèsties que ocasiona la senyalització i pel 
seu elevat cost. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
 

“Donat que quan hi ha pluges el paviment queda ple de sorra per la 
pendent que hi ha al carrer Pujada Potosí; donat que aquesta sorra 
no es retira, i queda el fang solidificat sobre la carretera i les voreres; 
donat que les voreres no estan acabades, dificultant això el pas 
peatonal; donat aquest fet, la gran quantitat de fang o sorra existent, 
dificulta la circulació de vehicles; donat aquest fet, la gran quantitat 
de fang o sorra existent, dificulta la circulació dels vianants, següent 
l’entrada a una zona verda del passeig, la zona de l’antic manicomi, 
esposa el següent prec al Ple: 
- Que sigui retirada la quantitat de fang o sorra que envaeix la 

vorera i carretera de la Pujada Potosí. 
- Que es doni solució a aquesta caiguda de terra amb alguna mena 

de contenció d’aquesta terra.” 
 
Contesta el Sr. Tibau que es farà un estudi de la problemàtica i s’actuarà de 
la forma més adient possible. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
 

“Tal i com ja varem fer el passat desembre, preguem que al c/ Oliva, 
a l’alçada de l’entrada a l’oficina de correus, es posi una banda de 
reducció de velocitat, ja que en aquella alçada s’han produït 
problemes d’inseguretat perquè hi ha qui circula a alta velocitat. 
Adjuntem fotografies per establir correctament la demanda i acreditar 
el veritable problema.” 

 
Contesta la Sra. de la Torre dient que en aquesta zona hi ha 3 bandes 
reductores metàl.liques col.locades recentment. De totes maneres, 
s’estudiarà aquesta petició en la propera Comissió de Vialitat per veure 
quina és la solució més adequada per la zona, tenint en compte que en 
aquesta hi ha la llar de jubilats i donades les molèsties de soroll que les 
bandes reductores comporten i el perill que aquestes comporten per la gent 
gran; per això estudiarem la possibilitat d’un pas de vianants elevat. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
 

“Preguem que al c/ Puig de Castellet, a l’alçada de l’entrada que es 
determina a les fotografies adjuntades, posi una banda de reducció 
de velocitat, ja que en aquella alçada s’han produït problemes 
d’inseguretat perquè hi ha qui circula a alta velocitat. A més, es dóna 
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la situació que els contenidors d’escombraries estan a la banda del 
parc i la gent pateix a l’hora de creuar per la velocitat que circulen.” 

 
Contesta la Sra. de la Torre dient que li fa esment que la citada avinguda i a 
data d’avui, hi ha instal.lades 3 bandes reductores, 2 concretament abans 
del lloc per vostè citat. Es pensaven posar dos passos de vianants elevats i 
una banda reductora. De totes maneres, es consensuarà amb els veïns i 
s’estudiarà en una propera Comissió de Vialitat. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
 

“Preguem que les bandes reductores es facin com les que estan fetes 
al costat del pavelló vell, tal i com s’indiquen a les fotografies 
adjuntes, ja que la seva forma fa que el sotrac del vehicle sigui més 
suau, però mantenint la seva funció d’obligar a mantenir una velocitat 
moderada.” 

 
Contesta la Sra. de la Torre que com ja ha comentat en més d’una ocasió, 
totes les peticions que es fan arribar referents a la col.locació de bandes 
reductores són estudiades a la Comissió de Vialitat. Primer estudiem si la 
petició és viable i si es considera que ho és, s’estudia quina és la millor 
opció. 
 
La darrera Comissió de Vialitat es va celebrar el 12 de febrer de 2008 i en 
aquesta  es van estudiar les que hi havia sobre la taula, adoptant decisions 
sobre cadascuna d’elles. 
 
Així mateix, es va acordar establir en la propera Comissió uns criteris 
(paràmetres) per a la instal.lació d’aquestes, donat l’augment incontrolat de 
petició de col.locació d’aquestes bandes, a fi d’estudiar de forma específica 
si són necessàries o no, així com la millor solució, buscant de forma 
singularitzada la problemàtica real de la zona. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
 

“Preguem que les bandes reductores de les rotondes de l’Av. De 
Vidreres es retirin un mínim de 3 metres de la mateixa, doncs al estat 
tant a prop provoquen dificultats a l’hora que els cotxes s’aturin 
abans d’entrar a la rotonda. S’adjunten fotografies.” 

 
Contesta la Sra. de la Torre que a data d’avui no s’ha detectat cap 
incidència en relació als passos de vianants elevats que hi ha a les citades 
rotondes, i que els vehicles quedin sobre aquestes no comporta cap 
problema per aquests. 
 
Vol insistir que tots aquests temes són tractats a la Comissió de Vialitat, i 
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que el cost de la seva execució és elevat; per això s’ha d’estudiar cada cas 
concret. Però a més, la seva petició encara és més cara, doncs demana 
treure un pas de vianants elevat que no ha tingut cap incidència, sinó al 
contrari, que ajuda a què no hi hagi cap accident a la zona i vostè demana 
fer de nou passos elevats que ja estan fets. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
 

“Preguem s’iniciï la retirada de diversos cotxes que es troben 
presumiblement abandonats al pàrquing de terra de darrera del CAP. 
S’adjunten fotografies d’alguns d’aquests cotxes.” 
 

Contesta la Sra. de la Torre que en relació a aquest tema vol informar-li que 
l’Ajuntament va signar en data 10/05/2007 un contracte administratiu de 
servei de gestió de vehicles que es troben al final de la seva vida útil amb 
l’empresa Serveis Municipals de Riudarenes SA., per la que aquesta 
s’obligava a –entre altres coses- retirar de la via pública els vehicles que 
indiquin els responsables de la Policia Local, sense que aquest servei tingui 
cap cost per als nostres ciutadans. 
 
L’informa que a data d’avui aquesta empresa ha retirar 4 vehicles de la 
zona propera al CAP que vostè esmenta i la Policia Local fa dies que està 
sobre el tema. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


