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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 09/08 
Dia: 28 de juliol de 2008 
Sessió: ordinària 
Horari: de 20 a 24 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 
Darwin Austrich Martell 
Lidia Garcia Fernandez 
Santiago Ontañon Castillo 
Carles Passarell Fontan 
Antoni Garcia Garcia 
Joaquim Teixidor Planells 
Eduard Coloma Boada 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
David Reixach i Saura, secretari accidental 
 
1.- APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (07/07/2008). 
 
Tot seguit, s'examina l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que en la seva primera intervenció en el tema 
de la modificació de crèdit no s’hi reflecteixen els percentatges que ell va 
dir, s’ha retallat la seva intervenció, per la qual cosa demana que es repassi 
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la cinta i que s’hi incorpori totes les dades. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que no es pot aprovar l’acta ni, 
conseqüentment, signar-la, i que s’aprovarà en el proper Ple. 
 
2.- DESPATX ALCALDIA. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna 
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple: 
 

• 10 de juliol: Assistència a la reunió de l’Obreria de Santa Cristina 
per la preparació dels actes de la Festa Major. 

  
• 11 de juliol: Rebuda, juntament amb altres regidors, del cònsol 

d’Itàlia a Barcelona, a l’alcaldia. 
 

• 11 de juliol: Assistència de l’alcalde i de tots els regidors municipals 
a l’acte de concentració de rebuig a la violència organitzada per les 
entitats locals amb motiu de l’assassinat de Federica Squarise. 

 
• 13 de juliol: Assistència, juntament amb altres regidors, a les festes 

del barri de Can Baell. 
 

• 17 de juliol: Participació a la tertúlia del programa El Club a TV3, en 
motiu dels fets ocorreguts a Lloret amb la jove italiana Federica 
Squarise. 

 
• 18 de juliol: Assistència delegada en la regidora Laura Bertran a 

l’acte de signatura de l’adhesió a la Xarxa de Municipis Indians. 
 

• 19 de juliol: Assistència delegada en el regidor Roma Codina al 40é 
aniversari de Fundació Aspronis. 

 
• 20-21 de juliol: Assistència, delegada en el regidor Ignasi Riera a 

l’assemblea anual de la Xarxa de Municipis pel Clima. 
 

•  21 de juliol: Signatura del conveni del Parkison, entre l’Ajuntament, 
el Grup Peralada i l’associació del Parkinson de Lloret. 

 
• 21 de juliol: Participació al “Fil directe amb l’alcalde”, programa 

emès pel Canal Català de la Selva. 
 

• 22 de juliol: Assistència a la inauguració del “Arbre Aventura”, situat 
al Gnomo Park de Lloret de Mar. 

 
• 22 de juliol: Assistència al Consell de la Corporació de Salut del 

Maresme i la Selva, a l’Hospital de Calella. 
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• 22 de juliol: Assistència al pregó d’inici de Festa Major de Blanes. 
 

• 23 de juliol: Assistència al dinar de germanor ofert pel Casal del 
Jubilat de Lloret de Mar, a l’Hotel Olympic.  

 
• 24 de juliol: Assistència, juntament amb els regidors del consistori i 

els convidats de l’Ajuntament, als actes de la processó de Santa 
Cristina i al Ball de Plaça. 

 
• 26 de juliol: Assistència, juntament amb els regidors del consistori, 

als diferents actes programats en motiu de la diada de Sant Elm. 
 
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE 
LA PISCINA COBERTA I APARCAMENT DE LA NOVA ÀREA ESPORTIVA 
DE LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Tibau dient que 
avui es porta al Ple l’aprovació del projecte executiu de la piscina coberta i 
l’aparcament de la nova àrea esportiva de Lloret de Mar. 
 
Recorda que el passat 25 de gener de 2007 va ser aprovat per aquest 
Plenari el projecte bàsic d’aquestes dues instal.lacions. Arribat a aquest 
punt, considera que cal donar una pinzellada d’alguns punts dels que consta 
aquest projecte. A continuació es transcriu literalment la seva exposició: 
 
PISCINA COBERTA DE 50 METRES 

 
El nucli vertebrador de l’edifici serà l’espai que es genera al voltant del vas 
de la piscina de 50 x 25 metres. Les seves dimensions i el seus 1.250 m2. 
de làmina d’aigua responen a l’objectiu de possibilitar, de forma simultània, 
els diferents usos i activitats que es poden donar segons les diferents 
modalitats de la natació. 

 
Aquestes activitats no es contemplen només des de l’òptica competitiva, 
sinó també des de una perspectiva d’ensenyament i lleure. 

 
Les dimensions de la piscina seran de 52 x 25 metres i profunditat variable 
de 2 i 3 metres per poder incorporar la modalitat de natació sincronitzada. 

 
La incorporació de dues passarel·les de 1.22 m. d’amplada, possibilitarà la 
subdivisió de la piscina en tres espais de mides a seleccionar en funció de 
les diferents activitats que es vulguin programar. 

 
Així doncs serà possible comptabilitzar entrenaments de diferent nivell 
qualitatiu, amb activitats d’ensenyament i lleure. 
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La incorporació d’uns fons mòbil de 25.00 x 7.50 metres, permetrà disposar 
d’un espai graduable en profunditat, per facilitar l’ús a aquelles persones o 
activitats que requereixin diferents profunditats d’aigua. 

 
VESTIDORS 

 
L’àrea de vestidors s’organitzarà segons les modalitats de usuari individual, 
grup ó familiar i disposarà de la màxima flexibilitat possible per adaptar-se 
als canviants fluxos i concurrències. 

 
AREES DE FITNESS 

 
Es dotaran de prop de 1.500 m2. per els espais, anomenats genèricament 
fitness, i que agrupen moltes modalitats d’exercici com son; activitats 
cardiovasculars, activitats aeròbiques, musculació, ioga, etc. 

 
Aquestes àrees seran diàfanes i lluminoses i permetran, mitjançant 
paraments mòbils, la seva subdivisió si s’escau. 

 
ZONA D’AIGÜES 

 
Una de les àrees complementaries de la piscina amb una forta capacitat 
d’atracció cap a l’usuari, és l’espai on l’aigua és el fil conductor de moltes de 
les sensacions i emocions que es produeixen amb el seu contacte. 

 
En aquest lloc poden trobar-se aigües de diferent temperatures, es pot 
caminar sobre pedres de riu, es poden rebre impulsos d’aigua a pressió 
elevada, ó bé estar-se estirat en una mena de llits reben un massatge 
d’aigua. En fi, tot això i molt més destinat al benestar dels usuaris. 

 
PISCINA DE NADONS 

 
L’ensenyament de la natació en els nadons es una pràctica en expansió, 
doncs es considera que aporta grans beneficis, no només per el fet de que 
aprenguin a nedar sense traumes, sinó perquè d’alguna manera incorporen 
l’aprenentatge que representa saber desenvolupar-se en un mitjà aliè al 
natural. 

 
En aquest sentit s’ha previst un espai acotat per aquesta activitat que 
consisteix amb una piscina destinada només aquests usos, amb 
temperatures d’aigua i ambient adequades. 

 
CENTRE DE SALUT 

 
Habitualment les practiques esportives i lúdiques sigui quin sigui el nivell en 
el que son practicades, requereixen atencions i tractaments complementaris 
en forma de massatges i altres practiques, que ajuden a la recuperació en 
l’esforç, i refer-se de les activitats quotidianes. 
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BAR - CAFETERIA 

 
En la planta superior, connectada directament amb el vestíbul d’accés dels 
espectadors, hi haurà una petita cafeteria amb vistes sobre la piscina. 

 
Aquest servei, compartirà el servei del públic o vianant amb un àrea 
reservada exclusivament als usuaris i que es troba situada en la planta 
superior de la zona d’aigües. 

 
SALA DEL REM 

 
La tradició de la pràctica del rem de banc fix a Lloret de Mar, recomana la 
incorporació d’un espai destinat a la formació i entrenament d’aquest 
esport. 

 
Aquesta àrea, es situarà en el nivell de la sala de maquines, hi quedarà 
connectada per el mateix nucli de connexions que relaciona els vestidors 
amb les sales de fitness. 
 
En el projecte executiu que avui presenten, respecte al bàsic que es va 
aprovar el gener de l’any passat hi ha hagut molt poques variacions, sense 
cap mena de rellevància, i el que s’ha fet és adaptar el projecte al nou 
POUM, aprovat posteriorment al projecte bàsic”. 
 
Intervé el Sr. Coloma tot dient que avui es compleix la promesa que havia 
fet l’Ajuntament a la població de Lloret, que és la construcció d’una piscina 
municipal. I no només és una piscina municipal, sinó que també hi ha zona 
d’aigües. Així és bo per la població turística de Lloret, així com per al 
turisme esportiu 
 
El fet que ara sigui època de crisi, ho farà més difícil d’executar. I tenen les 
seves preocupacions, però com en el projecte bàsic van votar 
afirmativament, ara ho han de fer per coherència.  
 
Però lamenta que en el projecte executiu no hi figura l’aparcament, tan 
necessari per Lloret. Creu que s’ha perdut una oportunitat. 
 
Diu que la població ha de saber que la piscina municipal serà de gestió 
privada i que l’abonament podrà ser d’uns 50 o 60 € mensuals. Les quotes 
no estan clares perquè les empreses licitadores han de presentar els seus 
estudis. El que si demana des d’ERC és que la gent de Lloret tingui un 
benefici. 
 
Vol sol.licitar quin procediment d’adjudicació s’ha seguit per adjudicar la 
redacció del projecte, quin cost ha tingut i  com es preveu el seu 
finançament. 
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Felicita a tots per haver complert la promesa de tirar endavant la piscina 
municipal, i recorda que en la piscina municipal no hi ha treballat només 
aquest consistori, si no que la idea ja ve de consistoris anteriors, tot i que 
lamenta, com ja ha dit, que s’hagi tret l’aparcament. 
  
A continuació, pren la paraula el Sr. Teixidor dient que creu que és un dia 
important i que per ell, és especialment emocionant. 
 
Recorda que l’any 1999 el Club Natació Lloret va organitzar un debat sobre 
la piscina municipal i el tren, i en el que va coincidir amb el Sr. Crespo com 
a públic, que en aquell moment era el President del Hoquei Lloret. També 
recorda que l’any 2002 van coincidir en un partit de hoquei i van dinar 
plegats per poder parlar de la idea que ell tenia sobre la piscina municipal i 
també sobre el tren. La seva sorpresa va ser quan, al cap d’unes setmanes, 
el Sr. Xavier Crespo era nomenat candidat de CIU per a les properes 
eleccions. 
  
Després, a partir de l’any 2003 van coincidir en l’equip de govern i tots dos 
varen defensar una nova àrea esportiva per a Lloret, amb una piscina 
municipal de 50 metres. 
 
Es una satisfacció haver arribat a l’aprovació del projecte executiu de la 
nova àrea esportiva de Lloret, que per desgràcia ja no serà “L’Arena” 
 
Posteriorment, va arribar un moment en que aquesta parella es va trencar. 
Ara el Sr. Crespo té la responsabilitat de fer realitat aquest projecte i ell de 
veure’l créixer i de controlar que així sigui. 
 
No és un projecte fàcil, potser per això ha trigat tant temps, però quan 
estigui realitzat tothom en podrà estar orgullós i satisfet. 
 
Contestant al Sr. Coloma, diu que no és que s’hagi tret el pàrquing, sinó 
que no es licita, tot i que està d’acord amb ell. 
  
Repassant la molt extensa documentació, diu que en el projecte executiu no 
es parla de la sala de rem i ell ha presentat una esmena perquè s’hi 
inclogui. Creu que a Lloret el rem és molt important i s’ha de tenir aquesta 
sensibilitat. L’esmena és del tenor següent: 
 

“La pràctica de l’esport del rem a la nostra població es una realitat 
inqüestionable. Son nombrosos els clubs que practiquen aquest 
esport a Lloret de Mar, que en alguna ocasió ha estat definida per un 
mitjà de comunicació com “La ciudad del remo” per esser la ciutat de 
l’estat espanyol amb més nombre de llicències d’aquest esport. 
 
Vist que en el projecte bàsic de la Nova Area Esportiva de Lloret es 
contemplava que en la planta sotano de la piscina si ubiques una sala 
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de rem, tal i com es va anunciar en la presentació de la N.A.E. de 
Lloret, amb document gràfic inclòs. 
 
Vist  que en la memòria justificativa en el seu punt 2.9 es recomana 
la incorporació d’un espai destinat al rem. 
 
Vist que en projecte executiu en el seu plànol en el seu plànol A 01 ja 
no es contempla la sala de rem. 
 
Atesa la necessitat  que per l’esport del rem a  Lloret té que en la 
Nova Area Esportiva si construeixi una sala de rem, com ja estava 
previst i per que no hi hagi cap dubte de que així serà.  
 
PROPOSEM: 
 
Que en el projecte executiu hi consti clarament que l’espai previst 
inicialment en el projecte bàsic de  la “planta sotano” si construirà 
una sala de rem amb piscina amb un element central per que   pugui 
esser utilitzat tant per la pràctica del rem en banc fix com amb banc 
mòbil.” 

 
Desitja que la piscina municipal coberta de Lloret de Mar estigui al mercat i 
que hi hagi oferta en el procés de selecció. 
 
Es dirigeix al Sr. Tibau dient-li que gaudeixi d’aquest projecte, perquè creu 
que ara sí que és el projecte d’equipament esportiu d’iniciativa municipal 
més important de Catalunya. 
 
Espera que això sigui una realitat ben aviat i se’n pugui gaudir, tant 
turísticament com esportivament. 
 
Troba a faltar en la memòria i en tota la documentació que integra 
l’expedient alguna referència al Club de Natació Lloret, a tota aquesta gent 
que fa més de  25 anys que, amb il.lusió, ha reclamat la piscina municipal. 
 
Li desitja al Sr. Tibau que gaudeixi d’aquest projecte, que ben aviat es posi 
la primera pedra i que, també ben aviat, es pugui posar la última. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Garcia dient que el Ple de 25/01/2007  va 
aprovar inicialment  el projecte bàsic i avui es presenta l’aprovació 
definitiva. I un dels comentaris del llavors regidor d’esports, Sr. Teixidor, és 
que tots els partits polítics ho portaven als seus programes electorals. I ha 
de dir que ha vist voluntats molt més dinàmiques que la de construir la 
piscina. 
 
Vol recordar que encara hi ha el litigi amb el propietari del terreny, que 
espera que això no retardi el seu començament. 
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I diu que aprovaran aquest projecte, en sintonia amb la demanda de la gent 
de Lloret i, en especial, del Club de Natació Lloret. 
 
Però considera que el projecte que es presenta és una petita “Caldea” que 
costarà molts diners i entén que no és necessari.  
 
Aquest projecte es pot situar en el lema de “Lloret Grans Horitzons”, i  
seran horitzons de grandesa que s’han de pagar segurament a través 
d’impostos. D’una piscina municipal coberta que es demanava s’ha passat a  
una piscina elitista, i no sap si Lloret s’ho pot permetre. 
 
Considera que a llarg termini aquest projecte originarà problemes de gestió, 
de finançament, i d’altres que aniran sorgint. 
 
Intervé el Sr. Ontañón tot dient que recorda el que ha dit el Sr. Teixidor, la 
il.lusió que fa 13 anys van posar en el tema de la piscina. Des de llavors, 
sobretot el Sr. Teixidor, hi ha treballat molt i li diu que en pot estar orgullós, 
per tot l’esforç que hi ha posat. El felicita perquè poques obres han costat 
tants anys tirar-les endavant. 
 
Donaran el seu vot de confiança per als tècnics que han redactat el projecte 
i per als responsables que aquest tiri endavant. 
 
Pren la paraula el Sr. Elorza dient que votaran a favor en l’aprovació 
d’aquest projecte executiu, perquè Lloret de Mar tingui una piscina 
municipal. Probablement aquest no seria el projecte que ells haguessin 
portat a terme, però indubtablement la necessitat i la demanda d’aquesta 
instal.lació fa que s’hagi de tirar endavant.  
 
Aquesta piscina serà per donar un servei que ara es fa a través de convenis 
amb empreses privades, i ara es podrà fer amb una instal.lació pública. 
Espera que així es pugui donar un servei públic a les institucions de Lloret, i 
en especial al Club de Natació Lloret. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Alcalde i. responent a la qüestió plantejada pel Sr. 
Coloma sobre l’adjudicació a dit del projecte, li contesta que el procediment 
seguit és legal i ratificat pels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament. Es 
basa fonamentalment amb la idea d’un arquitecte que va estudiar les 
necessitats de la població des del punt de vista turístic, esportiu i econòmic, 
va concebre aquesta idea, i podria dir-se que l’Ajuntament ha comprat 
aquesta idea. Considera que no hi ha ningú millor per a desenvolupar-la que 
la persona que l’ha ideat. 
 
Pel que fa a la resta de qüestions, diu seran contestades pel Sr. Tibau, però 
es contestaran les que tracten del projecte executiu, no de la licitació de 
l’obra que ja es tractarà en el punt següent. 
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Pren la paraula el Sr. Tibau tot contestant al Sr. Coloma que també estan a 
favor de fer l’aparcament. Però ara és un moment difícil i cal anar pas a 
pas, es comença per la piscina i més endavant s’acabarà de fer la totalitat 
del projecte. 
 
Agraeix al Sr. Teixidor les seves paraules. Li assegura que, en aquest 
projecte que tant hi ha treballat, ell ha tingut la sort d’heretar-lo. Un 
projecte d’aquesta magnitud fa una mica de respecte, però vol remarcar 
que portarà un control de tot i que els seus ulls serà els d’ell. 
 
Respecte l’esmena, que demana que la sala de rem figuri al projecte 
executiu, ell diu que ja hi figura a la memòria, així com en els plànols A01 i 
A05, que són els mateixos que el bàsic (mostra els plànols per confirmar 
que és així). Però diu que, si cal, votaran afirmativament l’esmenta perquè 
quedi més clar. 
 
Dóna les gràcies als regidors que estan a favor d’aquest projecte, tot i que, 
pel que ha pogut escoltar, ha comprovat que el Sr. Garcia no és d’aquesta 
opinió. Així, dirigint-se al Sr. Garcia, li diu que Lloret és diferent d’altres 
pobles, i tot i que aquesta instal.lació es fa per la gent de Lloret també pot 
ser atractiva per al turisme. Afirma que quan estigui acabat aquest projecte 
es tindrà una imatge diferent de Lloret. 
 
En segon torn d’intervencions, intervé Sr. Coloma que diu que només se li 
ha contestat a una de les tres preguntes plantejades, i que manca per 
contestar el cost del projecte executiu i el seu finançament. Espera que se li 
respongui. 
 
Continua dient que és un projecte que a tots il.lusiona, però també opina 
que cal ser realista, que es un projecte ambiciós i que s’hauria d’informar a 
la població que “L’Arena” no és tan fàcil d’amortitzar. 
 
Del projecte executiu li sorprèn la contractació de l’arquitecte, i no li queda 
clar perquè no s’ha seguit el procediment legal previst, perquè creu l’import 
és molt elevat. 
 
Es important aquest pas endavant, però s’ha de fer història per saber de on 
bé la necessitat d’aquesta piscina. Així, recorda que el grup d’ERC va donar 
el seu vot afirmatiu i va col.laborar durant l’anterior legislatura en aquest 
tema. Afirma Lloret no sols es mereix una piscina, sinó un complex com 
aquest. Per tant, és del parer que cal dir les coses clares, i manifesta que, 
segurament,  aquest projecte tirarà endavant. 
 
Seguidament, pren la paraula el Sr. Teixidor dient que ell també s’ha mirat 
els plànols i és cert que en alguns surt la sala de rem, però en altres no (els 
mostra). Li agradaria que es votés l’esmena perquè així quedaria ben clar. 
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El Sr. Teixidor contesta al Sr. Garcia dient-li  que en els primers dibuixos la 
piscina no era de 50 metres sinó de 25. Ell volia els 50 metres però també 
considerava que la zona lúdica era un luxe innecessari, però la gent experta 
en gestió d’equipaments d’aquest tipus l’hi van dir que si no es feia la zona 
lúdica o la piscina no era rentable. Considera que el centre lúdic és un bon 
complement a la piscina. Pel que fa al litigi amb el propietari, li respon que 
està sota judici, però que ja li contestarà l’equip de govern. 
 
Prossegueix el Sr. Teixidor dient que la inversió que farà l’Ajuntament serà 
de 6 milions d’euros, i que tant de bo haguessin estat els 10 milions 
previstos anteriorment, perquè potser s’hagués pogut tirar endavant 
l’aparcament. 
 
Considera que aquest equipament esportiu no serà deficitari. Es cert que ho 
gestionarà una empresa privada i que aquesta ha de tenir beneficis, però si 
el cost del manteniment el gestiona una empresa o l’Ajuntament, aquest 
serà molt reduït. Serà un salt qualitatiu molt important i entén que no 
s’assumeix cap risc. Més endavant caldrà buscar fórmules perquè es pugui 
fer l’aparcament. Vol recordar que hi ha diferents aparcaments previstos a 
la nostra població, alguns d’ells no es faran i altres han de ser lliurats a 
l’Ajuntament. 
 
El Sr. Teixidor considera que en les coses importants poden discrepar, però 
amb les coses essencials han d’anar plegats. Per tant, celebra realment que 
el projecte tiri endavant, que els que tinguin la responsabilitat d’aixecar-lo 
ho facin i els que hagin de vigilar-ho, que igualment ho vigilin. 
 
A continuació, intervé el Sr. Garcia,  dient que tant de bo  la previsió de 
l’equip de govern es compleixi, i que desitja que hi hagi un bon finançament 
i un bon rendiment.  Anuncia el vot favorable del seu grup, però la seva 
opinió és que aquesta petita “Caldea” no era necessària a Lloret, ja que els 
doners que es destinaran a l’espai lúdic no sobren. Li agradaria compartir 
les  previsions de futur optimistes, però en té els seus dubtes. 
 
Intervé el Sr. Ontañón intervé dient que aquest, com tots els projectes, pot 
ser millorable, però és el que hi ha sobre la taula i tots han d’estar satisfets 
que després de 13 anys hagi estat una realitat. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Elorza, que reitera la voluntat del seu 
grup de votar favorablement. Entén el que ha dit el Sr. Garcia sobre que no 
és necessari fer un “Caldea”, però creu que avui toca votar que si. Lloret de 
Mar es mereix això i més, malgrat que dubti d ela viabilitat econòmica del 
projecte. 
 
Finalitza la seva intervenció el Sr. Elorza dient que entén que cal fer la 
piscina perquè és la demanda de tota la societat de fa molt temps i la 
proposta de tots els grups municipals. Per coherència s’ha de votar a favor i 
amb molta il.lusió. 



11 

 
Intervé el Sr. Tibau i en relació al tema del rem diu que defensen el rem 
com defensen altres modalitats, i que a la memòria hi està descrita la sala 
de rem, tot i que no s’ha grafiat al plànol les màquines, com no hi són les 
de musculació, etc. 
 
Conclou el debat sobre aquest punt el Sr. Alcalde dient que el cost del 
projecte és de 945.000 €, i que s’ha finançat amb el pressupost d’aquest 
Ajuntament. 
 
Agraeix als grups municipals que hagin sabut diferenciar entre aquest punt i 
el següent, i diu que, a continuació, intentarà contestar les preguntes 
realitzades. 
 
Contesta al Sr. Teixidor que el que és veritat que la demanda d ela piscina 
ve de molt lluny, i que ha estat una demanda de tots els grups polítics i de 
la ciutadania, però ressalta la importància de que ara s’hagin fet els passos 
perquè aquesta demanda es vagi convertint en realitat.  
 
Pel que fa a la intervenció del Sr. Garcia, li recorda que en aquests 
moments l’Ajuntament disposa dels terrenys en els que s’ha de construir la 
piscina, malgrat hi hagi un litigi amb l’antic propietari, i que un  altre tema 
és que aquesta persona trobi just o no el preu de l’expropiació. 
 
Prossegueix l’Alcalde, que diu que es va avançant lentament, i que es tracta 
d’un projecte il.lusionant, no només per al Club de Natació Lloret sinó per 
molta gent que no practica la natació i que amb aquestes instal.lacions ho 
faran. 
 
Per altra banda, diu que l’Ajuntament disposa d’un projecte executiu de la 
piscina i de l’aparcament, i creu entendre que tots els grups polítics han dit 
que votarien a favor,  i considera que això és important per la gent de 
Lloret. 
 
Pel que fa a la intervenció del Sr. Joaquim Teixidor, assegura que en aquest 
tema hi ha posat “la banya” des de fa molt temps, i que tot i que està sol en 
el seu grup, li vol fer saber que en aquest tema no està sol. 
 
Seguint amb la contesta a la intervenció del Sr. teixidor, l’Alcalde li diu que 
ell no ha caigut de la parella, i que en els temes de “Lloret Arena” i de la 
piscina ell hi ha de seguir col.laborant, no com a regidor delegat perquè n’hi 
ha d’altres, però si que li demana que s’hi segueixi interessant. Així, agraeix 
al Sr. teixidor les seves paraules, però li diu que necessita que estigui a 
sobre d’aquest projecte, no només vigilant, sinó col.laborant i aportant el 
seu treball. 
 
Prossegueix el Sr. Alcalde, que tornant-se a adreçar al Sr. Garcia, li diu que  
dient no sols és un projecte de piscina, i que potser és faraònic i elitista, 
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però que cal tenir en compte l’aspecte esportiu i el turístic. En definitiva, 
pensa que cal triar si es vol donar un salt endavant o anar subsistint, i que 
ell creu que cal lluitar per aquest projecte. 
 
Pel que fa a l’esmena del Sr. Teixidor, diu que l’acceptaran, tot i que, com 
ha dit el Sr. Tibau, en alguns documents del projecte ja s’especifiqui el que 
demana el Sr. Teixidor. La voluntat del Sr. Teixidor i de l’equip de govern és 
de tenir un espai per tots els que practiquin el rem, i és per això que 
s’acceptarà l’esmena. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde sotmet a votació, en primer 
lloc, l’esmena presentada pel Sr. Teixidor, la qual és aprovada per 
unanimitat. 
 
A continuació, l’Alcalde sotmet a votació la proposta amb la incorporació de 
l’esmena, la qual és aprovada per unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple 
de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

“FETS: 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 25 de gener de 
2007 disposà: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte Bàsic de la Piscina 
Coberta i Aparcament de la Nova Àrea Esportiva de Lloret de 
Mar, d’iniciativa municipal i redactat per l’equip d’arquitectura 
Pujol Arquitectura. 
 
Segon.- Previ a l’aprovació definitiva caldrà aprovar el projecte 
executiu i el projecte d’intervenció ambiental. 
 
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 
trenta dies, amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí 
Oficial de la província, Diari Oficial de la Generalitat i Tauler 
d'Anuncis. 
 
L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini de trenta 
dies amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la 
província núm. 30, de data 12 de febrer de 2007, Diari Oficial de la 
Generalitat núm. 4816, de data 7 de febrer de 2007 i Tauler 
d'Anuncis de la Corporació. Durant aital termini, no s'ha presentat 
cap al·legació al projecte. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
S’apliquen a aquest expedient els articles 52 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya i els arts. 24 a 33 i 37 i ss. del 
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Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny.  
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals i Turisme, 
adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte Bàsic i Executiu de la 
Piscina Coberta i Aparcament de la Nova Àrea Esportiva de Lloret de 
Mar, d’iniciativa municipal i redactat per l’equip d’arquitectura Pujol 
Arquitectura, sense perjudici del compliment de les prescripcions 
contingudes en l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Segon.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la 
província i al Diari Oficial de la Generalitat, a fi de donar coneixement 
als possibles interessats que el projecte ha estat aprovat 
definitivament”. 

 
4.- APROVACIÓ EXPEDIENT CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA D’UNA 
PART DE LA NOVA AREA ESPORTIVA DE LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització de l’Alcalde, pren la paraula el Sr. Codina, regidor 
delegat de coordinació i noves infraestructures, que, abans de iniciar 
l’exposició d’aquest punt, agraeix a tots els grups municipals el seu vot 
favorable a l’aprovació del projecte. En aquest sentit, el Sr. Codina, recorda 
les paraules del Sr. Teixidor qualificant aquest projecte d’especialment 
emocionant, i afirma que per ell també ho és, i així com el Sr. Teixidor li ha 
dit al Sr. Tibau que gaudeixi del projecte de la piscina, ell també vol 
demanar al Sr. Teixidor i a la resta de regidors que gaudeixin aquest 
projecte, que qualifica com de instal.lació en la que es podran dur a terme 
diverses activitats esportives. 
 
Prossegueix el Sr. Codina, que llegeix íntegrament diverses clàusules del 
plec de condicions,  concretament la que regula l’objecte del contracte. Així, 
en relació a l’objecte diu que es tracta de l’adjudicació de la concessió 
administrativa d’obra i posterior gestió d’uns equipaments esportius, 
ubicats  a la zona esportiva de Lloret de Mar entre el Carrer Senyora de 
Rossell, Avda. Del Rieral, Passatge Senyora de Rossell i Avda. de Vidreres, 
segons el projecte aprovat. En aquest sentit, el Sr. Codina precisa que el 
concessionari es comprometrà  per una banda, a la construcció dels 
equipaments projectats, d’acord amb els projectes aprovats per l’òrgan 
municipal competent,  així com  les necessitats i les consideracions 
tècniques i de gestió, dotant les instal.lacions de tots els serveis, 
maquinària, equipaments i béns en general, necessaris pel bon 
funcionament dels serveis esportius, amb la qualitat exigible, i en els 
terminis i requisits assenyalats i, per l’altra, a la gestió dels equipaments  
esportius i espais complementaris. 
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En relació al preu del contracte, el Sr. Codina informa  que el preu base de 
licitació és de  17.441.275,74 €, IVA a part, dels quals 6.000.000 € seran 
aportats per l’Ajuntament, així com la que regula el cànon, del qual diu que 
l’Ajuntament percebrà del concessionari un cànon anual variable, i que 
l’import d’aquest s’establirà a l’acord d’adjudicació de la concessió, segons 
l’oferta presentada per l’adjudicatari i haurà d’equivaler com a mínim al 1% 
dels ingressos fets pels abonaments, obtinguts per l’adjudicatari com a 
conseqüència de l’explotació de la concessió. 
 
Pel que fa al finançament de les actuacions previstes en el projecte 
executiu, el Sr. Codina explica novament que el cost total de la inversió 
necessària per a l’execució del projecte és de 17.441.275,74 €, IVA a part, 
resultant del projecte executiu i del cost estimat dels honoraris dels 
facultatius, incloent-hi la direcció tècnica de l’obra, així com les despeses 
relatives a l’estructurista, l’enginyeria d’instal.lacions i l’arquitectura  
tècnica. 
 
Així mateix, el Sr. Codina explica que l’Ajuntament assumirà, com a màxim, 
el cost de 6.000.000 €, procedents de fons propis, operacions de crèdit, 
subvencions d’altres administracions, aportacions públiques o privades, o 
qualsevol altre, i que aquesta aportació al finançament de la inversió es 
realitzarà sota la modalitat de despesa plurianual, distribuïda durant els 
anys 2009, 2010 i 2011.  
 
En relació a les tarifes, el Sr. Codina diu que en el plec no es determinen 
encara si no que s’aprovaran quan l’equipament estigui acabat, però que en 
el plec el que es fa és establir una tipologia de les tarifes en base als 
següents col.lectius: 
 

- Adult (18 a 65 anys) 
- Familiar (a partir 2n. membre) 
- Jove (6 a 17 anys) 
- Infantil (0 a 5 anys) 
- Quota club 
- Gent gran (majors 65 anys) 
- Discapacitats 

 
Prossegueix el Sr. Codina dient que l’Ajuntament, d’ofici, revisarà amb 
efectes a cada inici d’any natural el quadre de tarifes vigent. La variació de 
l’IPC estatal a aplicar serà la registrada en els 12 mesos anteriors. Per altra 
banda, informa que, d’acord amb el plec de condicions, l’òrgan municipal 
que aprovarà la revisió de tarifes serà la Junta de Govern Local. 
 
Pel que fa a la durada de la concessió, el Sr. Codina explica que serà de 30 
anys a comptar des de l’endemà del transcurs de 25 mesos de la signatura 
del contracte. 
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Per altra banda, el Sr. Codina informa sobre la simultaneïtat entre 
l’exposició al públic del plec, de l’estudi de viabilitat i l’obertura del termini 
de presentació d’ofertes, així com de la documentació que han de presentar 
els licitadors. 
 
Prossegueix  el Sr. Codina llegint les clàusules del plec relatives als criteris 
d’adjudicació, així com als criteris per a la valoració dels aspectes tècnics 
relacionats amb l’execució de l’obra, amb la gestió esportiva i els criteris 
respecte a temes econòmics. 
 
Per que fa als horaris de funcionament, el Sr. Codina explica que, d’acord 
amb el plec, els horaris d’obertura al públic de la Piscina Coberta Municipal 
de Lloret de Mar, seran  de dilluns a divendres de les 07:00 hores del matí, 
fins a les 23:00 hores; els dissabtes de les 08:00 hores, fins a les 21:00 
hores; i els diumenges, de les 09:00 hores, fins a les 14:00 hores. No 
obstant, això hi haurà una Comissió de Seguiment que aprovarà cada any el 
calendari d’obertura, la qual estarà formada per 7 membres dels quals, 
l’Ajuntament de Lloret de Mar designarà al President i 3 vocals i l’empresa 
concessionària designarà a 3 vocals més. 
 
Finalment, el Sr. Codina manifesta que l’Ajuntament de Lloret de Mar podrà 
utilitzar les instal·lacions objecte del contracte per a la realització 
d’activitats esportives, culturals, educatives o socials. 
 
Finalitza la seva intervenció el Sr. Codina  dient que avui es proposa 
aprovar el que suposa el segon gran pas en relació al projecte de la piscina 
municipal, i recorda que el primer es va dur a terme essent regidor 
d’esports el Sr. Teixidor, que va ser l’aprovació inicial del projecte, i el 
tercer gran pas serà l’adjudicació del contracte. 
 
Intervé el Sr. Coloma que, en primer lloc, qualifica de curt el termini que ha 
tingut per poder examinar el plec de condicions, sobretot si és té en compte 
que entre la data en que hi va poder tenir accés i l’actual sessió plenària hi 
ha hagut la Festa Major enmig.  
 
Per altra banda, el Sr. Coloma comenta que li hagués agradat que l’equip 
de govern, a part de demanar-los el vot, també els haguessin convidat a 
participar en l’elaboració del plec de condicions. 
 
Pel que fa a l’estudi de viabilitat, el Sr. Coloma critica que aquest estudi 
l’hagi fet una empresa privada, la qual a més està interessada en participar 
en la licitació, ja que creu que quest estudi està fet pensant en els 
interessos de l’empresa que l’ha redactat. No obstant, entén que aquest és 
només un estudi no definitiu, i que cada empresa licitadora podrà aportar el 
seu estudi de viabilitat que serà el que el vincularà en cas de ser 
adjudicatària. En aquest sentit, el Sr. Coloma considera que aquest un 
projecte tan important com aquest només és viable si surt rentable 
econòmicament per l’empresa que l’hagi de gestionar, i entén també que 
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aquest és el motiu pel qual s’ha inclòs en el projecte una zona termal a 
banda de la piscina. Però, així mateix, pensa que també s’ha de tenir molt 
present que aquest és, en primer lloc, un projecte pels clubs i els ciutadans 
de Lloret. 
 
El Sr. Coloma considera important que els preus que hagin de pagar els 
clubs de Lloret siguin inferiors als preus de clubs d’altres llocs, ja que no 
s’ha d’oblidar que aquest equipament ha de ser, en primer lloc, una piscina 
pública pels lloretencs i lloretenques, i el que no entendria de cap manera 
és que sortís a preu de piscina privada.  
 
Finalment, el Sr. Coloma afirma que el grup d’ERC serà responsable i no es 
pronunciarà ni a favor en contra d’aquest plec fins que no l’hagi pogut 
estudiar suficientment i, per tant, anuncia la seva abstenció. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor, que recorda que en aquest punt es proposen 
aprovar dues coses: el plec de condicions i l’estudi de viabilitat. 
 
Pel que fa al plec, el Sr. Teixidor, el qualifica com un plec obert, que 
estableix pocs compromisos per l’Ajuntament,  deixant la major part de la 
responsabilitat a l’empresa concessionària, amb la qual cosa es mostra 
d’acord. En aquets sentit, comenta que el compromís principal de 
l’Ajuntament és el d’aportar 6.000.000 €, que pensa que poden aconseguir-
se a través d’un crèdit tou amb alguna entitat pública. 
 
Pel que fa a l’estudi de viabilitat, el Sr. Teixidor afirma haver-se llegit les 
307 pàgines que el conformen, i creu que, malgrat veure’s un estudi 
treballat, pensa que hi ha diferències poc assumibles. En aquest sentit, 
comenta la previsió que es fa a l’estudi de que puguin haver-hi 7.200 
abonats, dada que considera excessiva, ja que segons les dades de les que 
ell disposa, en altres poblacions la ràtio d’abonats sol estar sobre un 10% 
de la població, la qual cosa a Lloret significaria uns 4.000 abonats. A més, 
el Sr. teixidor manifesta que el plec li genera altres dubtes com el fet que 
les tarifes estiguin sense definir, i com el fet que en el plec es parli de la 
“quota club” però, en canvi, en l’estudi econòmic no se’n faci referència. 
Pensa que hagués estat millor definir en el plec unes tarifes màximes. 
 
Prossegueix el Sr. Teixidor agraint les paraules que han tingut els membres 
de l’equip de govern sobre la seva implicació en aquest projecte mentre va 
ser regidor d’esports i, en aquest sentit, demana poder formar part de la 
Mesa de Contractació, que considera que és l’òrgan que tindrà tota la 
informació per a poder prendre la millor decisió en relació a aquest procés 
d’adjudicació.   
 
En relació als criteris d’adjudicació, el Sr. Teixidor fa notar que es 
contempla la possibilitat, a la pàgina 17 del plec, de donar punts per 
ampliació de l’horari, i, en aquest sentit, considera interessant que la 
piscina pogués estar oberta a la nit. 
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Sobre el que s’estableix a la pàgina 28 del plec sobre l’obligatorietat de que 
en els cursos organitzats per l’Ajuntament s’abonin igualment les tarifes 
previstes per a la utilització de l’equipament, el Sr. teixidor pensa que 
podria hauria de fer-se una excepció amb les competicions oficials que s’hi 
celebrin. 
 
Per altra banda, el Sr. Teixidor fa notar que a la pàgina 30 s’estableix que 
s’haurà de complir allò establert a l’apartat 31 d ela clàusula 61, quan en el 
plec hi ha només 50 clàusules. Així, considera que potser tenia raó el Sr. 
Coloma dient que havien anat massa ràpid.  
 
Prossegueix el Sr. Teixidor, que comenta que a la pàgina 35 del plec 
s’estableix que l’execució de l’obra podrà variar en un 20% respecte el 
pressupost d’execució, i demana que se li expliqui bé aquest punt perquè, 
al marge de consideracions legals, entén que un 20% de 17 milions d’euros 
és una quantitat molt important. 
 
Pel que fa al nom de l’equipament que sembla suggerir-se en l’estudi de 
viabilitat, “Aigües de Mar de Lloret”, el Sr. Teixidor considera que no és un 
nom escaient i  espera que no sigui aquest el nom definitiu. 
 
En un altre ordre de coses, el sr. Teixidor també lamenta que el cànon no 
es percebi fins al sisè any posterior a la data d’adjudicació perquè el cànon 
corresponent als cinc primers anys el concessionari els destinarà a 
l’amortització de la inversió. 
 
Tornant a l’estudi de viabilitat, el Sr. Teixidor fa notar que a la pàgina 36 
d’aquest es parla de “sala de fitness”, i anuncia la presentació d’una 
esmena per tal que allà on diu “sala de fitness” hi digui “sala de rem”. 
 
Finalment, el Sr. Teixidor demana que se li expliqui si allò que a la pàgina 
208 de l’estudi de viabilitat es defineix com a “zona talaso” és una simple 
opció de futur o és més que això. En aquest sentit, el Sr. Teixidor ho veu 
bé com a opció de futur, però no com a realitat més immediata, ja que per 
a fer aquesta zona caldria portar aigua de mar a la piscina, i això, d’acord 
amb el propi estudi de viabilitat, és possible si s’està a menys de 1.000 
metres del mar, distància que ell considera que es compleix d’una forma 
massa ajustada en aquest cas, i entén que no seria convenient haver 
d’augmentar la inversió per possibilitar la portada d’aigua de mar a la 
piscina. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia, que manifesta entendre que l’estudi de 
viabilitat és un estudi tipus i, si bé el qualifica de poc creïble, considera que 
la seva finalitat és la de complir amb l’expedient, i que l’estudi vinculant 
serà el que aporti l’empresa adjudicatària. Anuncia el vot favorable del seu 
grup. 
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Intervé el Sr. Ontañón, que demana que les previsions de l’estudi siguin 
reals. Demana prudència i que es tinguin en compte els interessos de les 
dues parts, tant del municipi com de l’empresa concessionària.  
 
Intervé el Sr. Elorza, que considera que han tingut poc temps per estudiar 
amb la profunditat que es mereix aquest plec i l’estudi de viabilitat, tal com 
ha dit abans el Sr. Coloma, i afirma que després d’una primera llegida ja 
han detectat aspectes que al seu entendre són millorables, com ara que 
s’hagi de indemnitzar al concessionari en els casos de rescat de la 
concessió, fins i tot en el cas que el rescat es produeixi per culpa del 
concessionari. Així, el Sr. Elorza considera que hi ha punts millorables, i 
que en el seu moment oportú, proposaran les modificacions que creguin 
convenients. 
 
Per altra banda, el Sr. Elorza, tot i mostrar-se d’acord amb el Sr. Ontañón 
en el sentit que cal vetllar perquè el servei sigui econòmicament rendible, 
encara s’ha de vetllar més pel servei social que ha d’assumir un 
equipament esportiu com aquest, en relació, al qual, cal recordar que 
l’Ajuntament, a part dels terrenys, hi aporta els 6 milions € que figuren en 
el plec, més els 3 milions € que ja ha aportat, per tant, un total de 9 
milions €. Anuncia l’abstenció del seu grup, ja que si bé entenen que 
aquest és un projecte important per la població, necessiten més temps per 
estudiar la documentació, i creuen que la que es presenta és una proposta 
millorable i, en aquest sentit, pensen presentar les al.legacions o propostes 
de millora que considerin convenients. 
 
Intervé novament el Sr. Codina que, pel que fa a la intervenció del Sr. 
teixidor en la que qüestionava la indefinició d eles tarifes, considera que 
hagués estat irresponsable per la seva part definir ja unes tarifes 2 anys 
abans de l’entrada en funcionament del servei, però assegura que vigilaran 
molt aquesta qüestió. 
 
Pel que fa a la consideració que ha fet el Sr. Teixidor sobre la ràtio del 10% 
de la població com a dada creïble del que pot ser el total d’abonats, el Sr. 
Codina considera que a Lloret cal tenir en compte també el factor del 
turisme. De tota manera, el Sr. Codina diu que per això es demana a les 
empreses un estudi de viabilitat. 
 
En relació a la petició feta pel Sr. Teixidor per a poder formar part de la 
Mesa de Contractació, el Sr. Codina diu que aquesta és una decisió que ha 
de prendre l’Alcalde, però que a ell personalment li agradaria que en 
formés part, perquè creu que el Sr. Teixidor ha tingut un paper important 
en aquest projecte, perquè el va començar quan era regidor d’esports. 
 
Prossegueix el Sr. Codina, que en relació a la possible ampliació d’horaris 
suggerida pel Sr. Teixidor, opina que tal com es preveuen ja són prou 
amplis, però no descarta que puguin ampliar-se. 
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Pel que fa al nom de l’equipament, el Sr. Codina li diu al Sr. Teixidor que no 
es preocupi per aquest tema, que no hi ha res decidit i que ja es decidirà en 
el seu moment.  
 
Per altra banda, pel que fa referència al cànon el Sr. Codina li diu al Sr. 
Teixidor que és completament diferent el cànon que figura en el plec de 
condicions del que surt en l’estudi de viabilitat, i li recorda que, tal com 
s’estableix en el propi plec, en cas de contradicció entre el que disposi el 
plec de clàusules i la resta de documentació, prevaldrà el que s’estipuli en 
el plec. Així, el Sr. Codina manifesta que s’haurà d’esperar a veure que es 
proposa en els estudis de viabilitat que presentin les empreses per acabar 
determinant el cànon.  
 
Sobre la sala de rem, el Sr. Codina afirma que en el projecte executiu si 
que hi està contemplada. 
 
Per altra banda, i en resposta a la intervenció del Sr. Garcia, el Sr. Codina li 
agraeix molt sincerament el seu vot favorable a la proposta. 
 
Prossegueix el Sr. Codina, aquesta vegada en contesta a l’anterior 
intervenció del Sr. Ontañón, dient que està totalment d’acord amb ell, en el 
sentit de ser prudents a l’hora d’estudiar la viabilitat econòmica del 
projecte.  
 
Pel que fa a la intervenció del Sr. Elorza, el Sr. Codina diu que li sembla 
molt bé que el seu grup es vulgui estudiar la documentació amb més calma 
i que es plantegin presentar al.legacions.  
 
Intervé el Sr. Coloma, que manifesta que després d’escoltar el Sr. Codina i 
el Sr. Ontañón creu necessari precisar que si bé cal tenir en compte la 
rendibilitat del negoci, no es pot oblidar el que aquest equipament suposarà 
com a servei a la gent de Lloret. En aquest sentit, el Sr. Coloma comenta 
que l’Ajuntament està en una mala època perquè “s’ha gastat dels diners 
d’Aqualia”, “no tenim els de  Solmar”, “ i ara hem de mirar que sigui 
rentable per l’empresa concessionària”. Així, el Sr. Coloma manifesta que 
no es pot oblidar els beneficis que s’han d’aconseguir per la població i per 
les entitats esportives de Lloret de Mar, i recorda que l’Ajuntament aporta a 
aquest projecte els terrenys i 6 milions d’euros. 
 
Pren la paraula l’Alcalde, que li pregunta al Sr. Coloma que quan ell 
assegura que “ens trobarem per temes importants”,quins temes vol dir. 
També li recorda que ell ha mostrat la seva preocupació pels interessos del 
Club Natació Lloret, i el Sr. Romà Codina li ha assegurat que això serà així. 
A més, el club Natació Lloret ja té actualment un tracte preferencial per 
part de l’Ajuntament, i es treballarà en la línia de que això segueixi sent 
així. L’Alcalde emplaça al Sr. Coloma a que segueixin fent propostes i 
aportant idees, i li diu que es compromet a estudiar-les totes, i que per 
l’equip de govern és molt important que els grups de l’oposició estiguin 
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d’acord en aquest tema. A continuació, el Sr. Alcalde li torna a donar la 
paraula al Sr. Coloma. 
 
Intervé el Sr. Coloma, que li diu a l’Alcalde que les idees es dones quan hi 
ha voluntat de treballar, que el seu grup sempre està disposat a treballar, i 
que des d’ERC se seguiran aportant idees. 
 
Intervé de nou l’Alcalde que el Sr. Niubó, quan era Secretari General de 
l’Esport, els va donar una molt bona idea, que consistia en un model 
d’equipament que podia ser a la vegada piscina i espai per a la celebració 
de concerts, i fins i tot, els va proposar d’anar a veure un equipament 
d’aquest tipus a Dinamarca. Era una bona idea, però estava fora de l’abast 
de les possibilitats econòmiques de l’Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Teixidor, que comenta que el Sr. Niubó els va donar més 
idees. Una vegada dit això, el sr. teixidor explica que  votar que si és un 
sacrifici polític perquè en aquest tràmit no es poden presentar al.legacions. 
Tot i així anuncia el vot favorable del seu grup, però afegeix que es tracta 
d’un vot de confiança, tot esperant que quan hi hagi al.legacions 
presentades, des de l’equip de govern convoquin a tots els grups per 
estudiar-les plegats. 
 
Prossegueix el Sr. teixidor, que afirma estar convençut de que  la piscina de 
Lloret serà rendible, i recorda que la Generalitat només considera viables 
piscines cobertes en municipis de més de 15.000 habitants, per la qual cosa 
Lloret està amb escreix dins la ràtio.  
 
Pel fa a la discussió sobre el número d’abonats que s’ha d’aconseguir per 
tal que la piscina sigui econòmicament rendible, el Sr. teixidor reconeix 
que, certament,  els turistes també podran ser usuaris, però afegeix que 
l’empresa concessionària haurà de fer una gran tasca de comercialització.  
 
Finalment, el Sr. Teixidor considera que el plec de condicions no és el millor 
que s’hagués pogut elaborar,  ni és el que el seu grup hagués fet, però vol 
donar vot de confiança a l’equip de govern, tot esperant que quan es 
presentin al.legacions convoquin a tots el grups per estudiar-les 
conjuntament. 
 
El Sr. Garcia i el Sr. Ontañón renuncien al seu torn de paraula. 
 
Intervé el Sr. Elorza, que manifesta entendre que aquest plec es presenta 
ara per guanyar temps, però reitera que estan a disposició de l’equip de 
govern per a estudiar i transaccionar les al.legacions que es presentin. 
 
Així mateix, el Sr. Elorza també considera que s’ha fet un plec potser 
massa obert, amb la voluntat d’assegurar-se que les empreses facin 
propostes econòmicament rendibles. 
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Pel que fa a les tarifes, el Sr. Elorza considera que malgrat que s’haguessin 
pogut especificar perfeccionament en el plec de condicions malgrat que hi 
hagi 2 anys de construcció, ja que  hi ha una clàusula que diu que les 
tarifes s’incrementaran any a any amb l’IPC. D’aquesta manera, podria 
valorar-se com a criteri d’adjudicació les propostes de tarifes que poguessin 
fer les empreses licitadores. 
 
Malgrat tot, el Sr. Elorza qualifica el projecte d’ambició, important i 
engrescador, i diu que és per això que el seu grup se’l vol estudiar bé. 
 
Finalment, el Sr. Elorza demana que se’ls expliqui el finançament plurianual 
i si hi ha un “pla B” de finançament. 
 
L’Alcalde respon al sr. Elorza dient que li agrada que li faci aquesta 
pregunta, perquè pensa que ell i el seu grup poden ajudar en el 
finançament, ja que qui pot ajudar al finançament és el Ministeri de 
Indústria governat pel PSOE, que va publicar el passat dia 22 de juliol en el 
BOE una Ordre ministerial de 16 de data juliol de línies de finançament per 
a infraestructures turístiques. Així, explica que l’Ajuntament ja ha sol.licitat 
aquesta línia de finançament del Ministeri de Indústria pels 6 milions que 
l’Ajuntament ha d’aportar. A més, hi ha una subvenció de la Generalitat de 
800.000 €. 
 
Pren la paraula el Sr. Codina, que reitera que el projecte ha de ser 
econòmicament rendible per l’empresa concessionària, perquè si no és així 
no serà viable.  
 
Per altra banda, el Sr. Codina comenta que la possibilitat de utilitzar aigua 
de mar és un tema que s’està estudiant, però que ara mateix no es pot 
assegurar. 
 
Finalment, el Sr. Codina manifesta que els diferents grups polítics podran 
presentar les al.legacions que creguin convenients, encara que avui votin a 
favor d’aquesta proposta. Agraeix a tots els grups les aportacions que han 
fet, i afirma que com a regidor de infraestructures li fa molta il.lusió 
aquesta obra, i li diu al Sr. Teixidor que el convidarà a les visites d’obra. 
 
Intervé l’Alcalde, que manifesta la voluntat de fer una reflexió. Així, 
comenta que s’ha dit per part d’alguns regidors de l’oposició que semblava 
que amb aquest plec s’intentava posar-ho fàcil a l’empresa concessionària. 
En aquest sentit, l’Alcalde recorda que ens trobem en un moment de crisi 
econòmica important. Tot i així, diu que aquest fet, en part, per fer obra 
pública pot ser bo perquè projectes com aquest en aquests moments no 
n’hi ha a Catalunya. Tot i així, sap que aquest projecte no serà fàcil, perquè 
amb la crisi les entitats financeres si miren molt més a l’hora de finançar 
inversions d’aquest tipus. 
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Pel que fa a un altre tema que ha estat objecte d’aquest debat, com és el 
de les tarifes, l’Alcalde comenta que s’hauran de pactar amb l’empresa 
concessionària, però que és evident que hauran de ser més econòmiques 
que les que es cobrin en centres privats. 
 
Prossegueix l’Alcalde, que qualifica aquest projecte com a projecte esportiu, 
però també turístic. Concretament, considera que és un projecte de turisme 
esportiu. Explica també que la Generalitat s’ha cregut el model de Lloret 
com a municipi de turisme esportiu perquè ens ha atorgat el segell de 
turisme esportiu, i pensa que els lloretencs han de creure en el potencial 
que té Lloret com a destinació de turisme esportiu. Opina que aquest 
projecte, conjuntament amb l’”Arena” de Lloret, seran un motor econòmic 
importantíssim pel municipi, que generarà moltíssima activitat i molts llocs 
de treball. 
 
Pel que fa al finançament, l’Alcalde reitera que hi ha la línia de finançament 
convocada pel ministeri de Indústria i la subvenció de 800.000 € de la 
Generalitat a les que abans ha fet referència. Però, a més explica que un 
altre possible finançament podria ser els ajuts que concedeix el 
Departament de Vicepresidència de la Generalitat pels projectes de país, ja 
que considera que aquest és clarament un projecte de país. També 
argumenta que l’Ajuntament de Lloret fa molta inversió, perquè creuen que 
és el que necessita el municipi, i entenen que ara toca fer un altre pas 
endavant. 
 
 l’Alcalde argumenta que, per una banda, des de la Generalitat es diu que 
es veu molt bé que Lloret aposti per un model de turisme cultural i 
esportiu, però després no es reben ajuts per algunes d eles inversions 
culturals que l’ajuntament està tirant endavant en aquests moments com el 
Teatre o el Museu de Can Garriga. 
 
Seguint amb el finançament, l’Alcalde comenta que l’altra via de 
finançament resideix en haver optat per la gestió indirecta d’aquest servei 
mitjançant concessió administrativa, amb una durada llarga de 30 anys. 
 
Per altra banda, i pel que fa al tema de incloure o no l’aparcament dins 
aquest projecte, l’Alcalde explica que potser al mes de setembre o octubre 
es podrà tirar endavant un plec de condicions per l’aparcament de la zona 
esportiva. 
 
En un altre ordre de coses, l’Alcalde parla d’un altre projecte de país que en 
aquests moments està em marxa a Lloret com és el Gran Casino Costa 
Brava. Explica que en aquest tema tots els grups municipals van anar units 
per demanar una quarta llicència de casino a Catalunya, i en aquests 
moments ja està en construcció i va avançant. 
 
Prossegueix l’Alcalde, que cita el Golf de l’Àngel com un altre projecte 
important pel municipi, i diu que està a punt d’entrar a l’Ajuntament el 
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projecte d’un hotel de màxima qualitat amb camp de golf de 18 forats, que 
pensa que serà molt bo per Lloret. 
 
Com a altres projectes importants pel municipi l’Alcalde cita el Teatre, el 
MOLL, els projectes de nous accessos a Lloret. A més, diu que des de 
l’Ajuntament s’està treballant per nodrir Lloret de tot tipus d’equipaments i 
serveis, i no només turístics, si no també de tipus social. En aquest sentit 
cita el CAP del rieral, el CAP de fenals, l’edifici d’habitatges de protecció 
pública que es construeix a sobre el CAP de Fenals,  el CEIP i l’IES de 
Fenals, els centres cívics, la Unitat d’Escolarització Compartida, el nou 
edifici sociocultural, la construcció del qual va avançant, s’estan habilitant 
nous aparcaments públics i, finalment, parla també del compromís de la 
Generalitat de destinar a Lloret més efectius dels Mossos d’esquadra. 
 
En un altre ordre de coses, l’Alcalde vol destacar també la inversió que fa 
l’Ajuntament en les platges, on aquest estiu s’han invertit 1.400.000 €, 
essent el municipi de la Costa Brava que més ha invertit, seguit de lluny per 
Blanes, que ha invertit només 400.000 €. Quant al comerç i la restauració, 
l’Alcalde explica que des de l’Ajuntament es va incidint perquè els 
establiments s’actualitzin.  
 
Finalment, i en referència al projecte de la piscina, l’Alcalde creu que hi 
haurà entrebancs en el camí, però està segur que al final s’aconseguirà. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde sotmet a votació l’esmena 
presentada pel grup municipal GRILL, que es aprovada per unanimitat dels 
assistents. El text literal de l’esmena aprovada és el següent: 
 

“Vist que en el estudi de viabilitat en la seva pàgina 36 (plànol 
“planta sotano”) on si preveia la sala de rem s’ha canviat per una sala 
de fitness. 

 
Atesa la necessitat  que per l’esport del rem a  Lloret té que en la 
Nova Area Esportiva si construeixi una sala de rem, com ja estava 
previst i per que no hi hagi cap dubte de que així serà.  

 
PROPOSEM: 

 
Que en el projecte de viabilitat es canvií els usos de la sala de fitnes 
de “planta sotano” per la de sala de rem, com estava previst en el 
projecte bàsic”. 

 
A continuació, l’Alcalde sotmet a votació la proposta, amb l’esmena 
incorporada, que es aprovada per majoria absoluta amb 15 vots a favor 
(grups municipals de CIU, PP, ICV-EUIA i GRILL) i 6 abstencions (PSC i 
ERC). El text literal  de la proposta aprovada és el següent: 
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“Vist que des de fa molts anys una de les reclamacions de la societat 
lloretenca és la construcció d’una piscina municipal coberta. 
 
Vist que el Ple Municipal en sessió de 25/01/2007 va aprovar el 
projecte Bàsic de la piscina coberta de la nova àrea esportiva de 
Lloret de Mar. 
 
Vist l’estudi econòmic i financer que forma part de l’expedient. 
 
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques 
redactades pels Serveis Jurídics i Econòmics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert als articles 94;99;112.6; 125 i següents; i 223 i 
següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
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.- Incoar expedient de contractació administrativa per a la 
concessió  d’obra pública d’ una part de la nova area esportiva de 
Lloret de Mar, i obrir la convocatòria corresponent, determinant que 
l’adjudicació d’aquest contracte es dugui a terme mitjançant el 
procediment obert, i tramitació ordinària. 
 
SEGON.- Aprovar l’estudi de viabilitat econòmic financer i sotmetre’l a 
exposició pública pel termini d’un mes. 
 
TERCER.- Aprovar inicialment el plec de condicions econòmico- 
administratives i jurídiques i els seus annexos que regirà l’adjudicació 
de la concessió de l’obra pública d’una part de la nova area esportiva 
de Lloret de Mar. 
 
QUART.- D’acord amb allò que es deriva dels articles 125 i següents 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 
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 
la Unió Europea (DOUE).  
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CINQUÉ.- 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 i BOE. El termini per a presentar proposicions serà 
de 52 dies naturals a comptar des de la data d’enviament de l’anunci 
a la citada oficina per a la seva publicació en el DOUE, i caldrà 
especificar en els posteriors anuncis que es trametin al BOP 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 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.  
 
SISÉ.- De conformitat amb l’establert a l’article 122.2 del RDL 
781/86, de 18 d’abril, l’exposició del plec de clàusules economico-
administratives i jurídiques 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 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. 

 
5.- RETIMENT DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2007, QUE 
INTEGRA EL PRESSUPOST DE LA PROPIA CORPORACIÓ, ORGANISME 
AUTÒNOM “SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIO DE LLORET DE 
MAR” I DE LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL “LLORET FUTUR 
SA.”. 
 
Prèvia autorització de l’Alcalde, el Sr. Valls exposa la proposta en terme 
similars als de la seva redacció. 
 
I sense que hi hagi intervencions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació, 
que queda aprovada per unanimitat dels assistents. El text íntegre de la 
proposta aprovada és el següent: 

 
“Atès que el Compte General ha estat informat per la Comissió 
Especial de Comptes en sessió celebrada el dia 29 de maig  
d’enguany i que s’han complimentat els  requisits d’informació pública 
mitjançant el corresponent Edicte publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 119  de data 19/06/2008. 
 



26 

Atès el certificat lliurat pel Secretari d’aquest Ajuntament en el sentit 
de que, en el termini d’informació pública no s’han presentat 
reclamacions contra l’expedient de referència. 
 
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,  que va actuar com a Comissió Especial de 
Comtes, adopta el següent ACORD: 
 
Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici de 2007, que 
inclou el de la pròpia Corporació i de l’Organisme Autònom   Serveis 
de  Comunicació de Lloret, així com el de la Societat Anònima 
Municipal Lloret Futur, S.A. els quals quedaran sotmesos a la 
fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, 
donant compliment amb el que disposa l’article 212 del R.D.L. 2/2004 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals de 5 de 
març”. 

 
6.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
GENERAL I SITUACIÓ DE TRESORERIA DEL PRIMER SEMESTRE DE 
2008. 
 
Prèvia autorització de l’Alcalde, el Sr. Valls dóna compte al Ple de l’execució 
del pressupost general i d ela situació de tresoreria del primer semestre de 
2008. El text íntegre del qual es dóna compte és el següent: 
 

“Donant compliment amb el que disposa la base 17ª d’execució del 
pressupost, relativa al control i fiscalització pressupostaris i 
comptable, que en el punt 2.6  estableix que per conducte de la  
Presidència es remetrà al Ple de la Corporació els mesos de juliol i 
febrer, informació de l’execució del pressupostos i moviment de 
tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del 
pressupost, d’acord amb el que disposa  l’article 207 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, Text refós de la Llei d’Hisendes 
Locals, corresponent al primer semestre de 2008 que inclou: 

 
 Pressupost de la pròpia Corporació 
 Pressupost de l’organisme Autònom Serveis de Comunicació  
 Societat Anònima Municipal Lloret Futur”. 

 
7.- MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, PER DEMANAR A 
ADMINISTRACIONS SUPERIORS QUE S’OBRI UN DEBAT ENTORN 
L’AVORTAMENT AMB L’OBJECTIU DE MODIFICAR LA LLEI DE 1985, A 
FI QUE ES PUGUI ADAPTAR MILLOR A LA REALITAT. 
 
Prèvia autorització de l’Alcalde, pren la paraula la Sra. Bertran, que inicia la 
seva exposició agraint a l’Associació l’Aurora la confiança dipositada en la 
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Regidoria de la Dona en haver-li demanat que presenti aquesta moció al 
Ple. Així mateix, la Sra. Bertran mostra el seu agraïment als diferents grups 
municipals, especialment als grups del PP i de ICV-EUIA, ja que sap que en 
aquesta matèria els dos grups citats mantenen postures radicalment 
oposades, per la qual cosa es corria el perill que el que per uns fos excessiu, 
pels altres es quedés curt, però assegura que ambdues forces han fet un 
esforç per consensuar aquesta moció, i pensa que això encara li dóna més 
força.  
 
Després d’aquesta introducció, la Sra. Bertran dóna lectura al text íntegre 
de la moció. 
 
El Sr. Coloma i el Sr. Teixidor renuncien al seu torn de paraula. 
 
Intervé el Sr. Garcia, que manifesta la seva voluntat de felicitar a 
l’Associació l’Aurora per la seva lluita a favor dels drets de les dones i pel 
seu compromís amb la societat portat fins a les últimes conseqüències, ja 
que recorda que per la seva defensa de l’avortament lliure i gratuït hi ha, 
entre les imputades, 5 dones residents a Lloret per haver fet públic que 
havien avortat.  
 
Prossegueix el Sr. Garcia dient que tots sabem que sempre hi ha hagut 
avortaments en totes les societats i en tots els extractes socials, però els 
riscos sanitaris més freqüents es donen  en les classes socials més 
desfavorides. Les patologies i transtorns d’ansietat i depressions van ser 
claus per la despenalització de l’avortament l’any 1.985 en tres supòsits. 
Des d’aleshores les demandes de interrupció voluntari de l’embaràs han 
crescut ininterrompudament, de tal forma que s’ha arribat al 10’8 per mil 
l’any 2006 a Espanya. Tot i així, el Sr. Garcia explica que aquestes xifres 
estan entre les tasses més baixes dels països europeus. Així, e sr. Garcia 
considera que si això se suma l’arribada de dones immigrants, amb les 
seves pròpies pautes de salut reproductiva,  com per exemple les d’origen 
romanès, per les quals l’avortament és el sistema anticonceptiu més 
habitual per la carestia dels anticonceptius en el seu país, sembla evident 
que els avortaments seguiran incrementant-se al nostre país. A més, 
afegeix que segons dades de l’ACAI (Associació de clíniques acreditades per 
la interrupció de l’embaràs), el 30% de les dones que avorten són 
immigrants, i en algunes províncies com a Almeria arriba al 63%. Segons el 
Sr. Garcia totes aquestes dades suggereixen múltiples reflexions, que ens 
porten a considerar la necessitat de informació i formació en matèria de 
salut sexual i reproductiva a tots els nivells, atenció especial a la dona 
immigrant i a l’adolescent, canvis en altres aspectes socials que ajudin a 
poder conciliar fecunditat amb treball, necessitat que augmenti el 
compromís dels homes en les mesures anticonceptives, amb la paternitat 
responsable i en compartir les tasques que comporta l’educació dels fills.  
 
Pren la paraula el Sr. Ontañón, que dóna la raó a la Sra. Bertran al dir que 
el grup del PP ha fet un gran esforç per arribar a un consens en aquest 
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tema. Així mateix, afegeix que no és cert que el PP sigui l’únic grup que ha 
mostrat la seva oposició a liberalitzar els supòsits de l’avortament, i, en 
aquest sentit, recorda que anys després d’haver-se aprovat la Llei de 1.985, 
es va portar una proposta d’ampliació dels supòsits d’avortament al 
Congrés, i es va desestimar per majoria absoluta, i ell recorda especialment 
la postura contrària de diferents diputats socialistes. De tota manera, el Sr. 
Ontañón entén que el que es proposa aprovar avui és una moció 
constructiva que pretén obrir un debat per tal de fomentar al màxim 
l’educació sexual com a política bàsica de prevenció, incloure els mitjans 
d’anticoncepció en la xarxa pública per tal d’assegurar la seva gratuïtat, i 
incloure els casos d’avortament previstos en la xarxa de salut pública, i una 
vegada s’hagi obert aquest debat, si s’aconsegueixen les finalitats 
perseguides, es posi fi a les detencions i processaments que les pràctiques 
d’avortaments estan comportant. Per tant, el Sr. Ontañón qualifica aquesta 
moció com a constructiva i afirma que per això la votaran a favor, malgrat 
afirmar que el seu partit es contrari a una llei que pretengui liberalitzar 
completament els supòsits d’avortament. 
 
Intervé el Sr. Elorza, que mostra el seu respecte cap a les dones de 
l’Associació l’Aurora. Per altra banda, recorda que fa ja 23 anys que la llei 
de l’avortament va entrar en vigor a Espanya, i afirma que la legislació 
espanyola en aquesta matèria és encara de les més restrictives de la Unió 
Europea, on la majoria de països tenen una legislació que regula 
l’avortament sobre la premissa dels terminis, mentre que la legislació 
espanyola només preveu l’avortament en casos de violació, de malformació 
del fetus i de perill de la salut física o psicològica de la mare. Considera que 
una llei de terminis permetria l’avortament lliure dins les primeres setmanes 
de gestació, i això significaria defensar el dret de les dones a decidir.  En 
aquest sentit, el Sr. Elorza explica que el govern  socialista va fer un Decret 
que salvaguardava el nom de les dones que avorten i, per altra banda, en el 
seu darrer congrés el PSOE va manifestar la seva voluntat de modificar la 
llei de l’avortament sobre tres criteris bàsics: primerament que l’avortament 
estigui inclòs dins la xarxa sanitària pública i concertada, en segon lloc que 
la seguretat jurídica i el respecte als drets fonamentals sigui clar i 
contundent per les dones i pels professionals que les atenen i, finalment, 
respecte a la decisió lliure de qui avorti.    
 
Finalment, el Sr. Elorza creu que cal fomentar l’educació  a les aules, no 
només de sexualitat, si no també de les seqüeles que significa l’avortament, 
en el sentit que l’avortament pot arribar a conduir a la mort o a diverses 
malalties com diferents tipus de càncer, a banda de les seqüeles 
psicològiques. Així, diu que a Estats Units l’avortament legal és la cinquena 
causa de mort. Considera necessari proporcionar aquesta informació per tal 
de fer veure que aquest no pot ser un tema que es tracti de forma alegre. 
Anuncia el vot favorable del seu grup, i considera que aquesta moció entra 
perfectament dins el ideari del partit socialista i del seu grup municipal. 
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Pren novament la paraula la Sra. Bertran, que posa en dubte que cap dona 
avorti per gust o alegrament, a la vegada que afirma que en el rerefons 
d’aquesta moció hi ha una premissa clara d’educació, educació i educació, i 
considera que la possibilitat de prendre decisions creix exponencialment al 
nivell de formació. La Sra. Bertran finalitza la seva intervenció dient que allò 
ideal seria que no hi haguessin avortaments, com allò ideal seria que no hi 
haguessin ni maltractaments ni assassinats, i que tant de bo no s’hi hagués 
d’arribar, per tant, entén que cal mirar que es pot fer perquè es produeixen 
els menys casos possibles, i demana implicació a tots els pares, mestres i 
metges. 
 
Intervé el Sr. Coloma, que explica que ell no ha intervingut abans perquè 
fins ara, quan hi havia una moció consensuada ell no intervenia. No 
obstant, vol deixa clar que el seu grup està totalment a favor d’aquesta 
moció. 
 
El Sr. Garcia comenta que el grup parlamentari de Izquierda Unida va 
presentar recentment una proposta al Congrés dels diputats molt semblant 
a la que avui es presenta en aquest Ple. 
 
El Sr. Elorza considera que la Sra. Bertran no l’ha entès be, ja que  afirma 
que ell mai ha dit que les dones avortin per gust, si no que únicament ha 
volgut dir que cal incrementar la formació, sobretot a la població en edat 
adolescent, perquè s’entengui clarament que l’avortament no és un mètode 
anticonceptiu.  
 
Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació, 
que queda aprovada per unanimitat dels assistents. El text íntegre de la 
proposta aprovada és el següent: 
 

“Vist el fet que arrel d’una campanya de sensibilització promoguda a 
nivell local per l’associació de dones “l’Aurora”, han estat citades a 
declarar 5 dones de Lloret al Jutjat nº 2 de Blanes, l’esmentada 
associació s’ha posat en contacte amb la regidoria de la Dona per 
promoure una moció que obri una reflexió entorn de l’avortament. 
 
Les interrupcions voluntàries de l’embaràs es produeixen en totes les 
societats, en tots els sectors socials. Amb garantia sanitària o sense 
ella. A l’estat espanyol es produeixen anualment al voltant de 90.000 
avortaments: el 88% abans de les 12 setmanes i el 98% abans de les 
21 setmanes. Els avortaments que es produeixen més enllà de les 21 
setmanes es fan, majoritàriament, per risc fetal. 
 
L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa va aprovar el passat 
16 d’abril una resolució que reconeix el dret de les dones a 
l’avortament i que aquest esdevingui una pràctica legal, segura i 
accessible per a totes les dones. La llei espanyola que regula 
l’avortament el manté com a delicte tipificat dins del Codi Penal, 
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excepte en tres supòsits legalitzats i manté una ambigüitat jurídica 
que posa en situació de risc les dones i el personal sanitari davant de 
qualsevol denúncia. 
 
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.- Reclamar als Parlaments de Catalunya i Espanya, i als seus 
respectius governs, que des de la serenitat i amb interlocució amb les 
associacions de dones i les diferents forces polítiques, s’obri un debat 
social al voltant de l’avortament, amb l’objectiu de modificar l’actual 
llei de l’any 1985 perquè aquesta s’adeqüi més a la realitat i valori, 
entre altres, la possibilitat de: 
 
- integrar l’educació sexual i afectiva a tots els nivells de 

l’ensenyament com a política bàsica de prevenció 
- incloure els mitjans anticonceptius en el sistema sanitari públic, 

assegurant així la seva gratuïtat 
- instaurar el sistema de terminis 
- establir que els casos d’avortament estiguin inclosos dintre de la 

xarxa sanitària pública 
- que es posi fi a les detencions i als processaments per avortament 

i la supressió de responsabilitats penals 
 
SEGON.- Reclamar als Parlaments de Catalunya i Espanya, i als seus 
respectius governs que, en qualsevol cas, ha de quedar garantit el 
dret de les dones a la seva intimitat. 
 
TERCER.- Fer arribar aquest acord als governs de Catalunya (ICD) i 
Espanya, i a l’Associació de Dones “l’Aurora”, aquesta última 
promotora d’aquesta moció”. 

 
8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM, PER A L’ELECCIÓ I 
NOMENAMENT DEL SÍNDIC/A DE GREUGES MUNICIPAL O 
DEFENSOR/A DEL CIUTADÀ DE LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització del Sr. Alcalde, pren la paraula el Sr. Amaya i, abans de 
iniciar la seva exposició d’aquest tema, agraeix la invitació que se’ls va fer 
amb motiu de l’acte d’adhesió a la Xarxa de Municipis Indians. 
 
 A Continuació el Sr. Amaya dona lectura íntegra al text de la proposta.  
 
Tot seguit, intervé el Sr. Garcia dient que han llegit el reglament, on queden 
reflectides les tasques que desenvoluparia el Síndic i el troba correcte. Però 
creu que caldria aclarir el punt tercer de la moció, en el que es  parla de 
dotar d’una partida pressupostària per al Síndic, en el sentit de saber si es 
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tractaria d’un càrrec remunerat o no, i en cas afirmatiu, de quina 
remuneració s’estria parlant. 
 
Pren la paraula el Sr. Ontañón, que fa referència als antecedents històrics 
de l’antiga figura que es va crear a Suècia l’any 1809 amb el nom de 
“ombdusman”, que era un representant de l’estat que defensava els 
interessos dels ciutadans davant els abusos del propi estat, precisant que 
en aquest  cas parlaríem d’un representant de l’Ajuntament que tindria per 
finalitat defensar als ciutadans de possibles abusos de l’ajuntament. 
  
Prossegueix el Sr. Ontañón dient que hi ha alguns pobles que disposen 
d’aquesta figura, però que la majoria no la tenen creada. Ell no creu que a 
Lloret sigui necessari perquè creu que realment és fàcil accedir a l’Alcalde i 
a qualsevol regidor. S’ha creat una oficina d’informació al ciutadà en una 
sala molt cèntrica per facilitar l’accés dels ciutadans a l’Ajuntament, i 
considera que a Lloret es donen facilitats al ciutadà, per la qual cosa entén 
que no és prioritària la creació d’aquesta figura a Lloret, sense que això 
signifiqui cap menys preu als  municipis que si la tenen creada. 
 
A continuació, intervé el Sr. Riera dient que tenen molts punts de 
coincidència amb els plantejats pel grup socialista, però tenen uns dubtes. 
Per una banda, quins avantatges suposaria per al ciutadà de Lloret, en 
relació amb els serveis que ja es donen per part del Síndic de Greuges de 
Catalunya. L’altra qüestió seria relativa al cost econòmic de creació 
d’aquesta figura (mitjans materials i personals, oficina, etc.). 
 
Pren la paraula novament el Sr. Amaya, donant resposta als diferents 
dubtes plantejats. 
 
En primer lloc, el Sr. Amaya contesta al Sr. Garcia dient que és el Ple qui 
determinaria la remuneració, tal i com ho assenyala el reglament. Ell creu 
que no cal dedicació exclusiva, sinó que amb una dedicació d’un terç de la 
jornada laboral seria suficient. Si un regidor pot cobrar un terç de la seva 
jornada, entén que també ho pot fer un Síndic de Greuges. 
 
En resposta al Sr. Ontañón, diu que ha parlat del terme “abús”, quan ells no 
han definit al Síndic de Greuges com a defensor d’abusos de l’administració,  
sinó com a una figura defensa i contesta de les queixes que puguin formular  
els ciutadans. Prossegueix el sr. Amaya dient que, certament, hi ha una 
oficina d’informació al ciutadà que apropa aquest a l’administració, tot i que 
precisa que des d’aquesta oficina no solucionen les queixes directament, 
sinó que les deriven cap al regidor corresponent. 
 
El que ells proposen és la creació d’una figura sense cap implicació política, 
que pugui rebre i fonamentar totes les queixen i en pugui donar solució. 
 
Pel que fa als dubtes expressats pel Sr. Riera, el Sr. Amaya explica que la 
diferència amb el Síndic de Greuges de Catalunya és la proximitat, poder 
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parlar persona a persona i així poder fonamentar millor les queixes,  a la 
vegada que afegeix que els serveis del síndic municipal no només podrien 
ser utilitzats pels 40.000 ciutadans de Lloret, sinó que igualment els podria 
utilitzar  qualsevol persona que fes ús dels serveis municipals. 
 
A continuació el Sr. Amaya fa un resum de les queixes formulades pels 
lloretencs al Síndic de Greuges de Catalunya: L’any 2004 es van presentar 5 
queixes i 5 consultes (un total de 10); l’any 2005  10 queixes i 6 consultes 
(un total de 16) i l’any 2006 v36 queixes i 29 consultes (un total de 65). 
 
Prossegueix el Sr. Amaya dient que en una notícia de Nova Ràdio Lloret es 
parlava que a l’any 2006 les queixes sobre els problemes d’urbanitzacions 
van ser les més freqüents rebudes pel Síndic de Greuges de Catalunya, Sr. 
Ribó, en una visita que va fer al municipi.  
 
En definitiva, el Sr. Amaya pensa que potser apropar aquesta figura del 
Síndic al municipi donaria transparència i proximitat des de l’Ajuntament al 
ciutadà. 
 
Intervé el Sr. Teixidor dient que vol fer una consideració, i ara que la 
permeabilitat està de moda, recorda que a l’Ajuntament de Sant Cugat, 
governat per CIU, existeix aquesta figura, i creu que potser seria bo aplicar-
ho a Lloret. 
 
Tot seguit, el Sr. Ontañón diu que si molesta al Sr. Amaya la paraula “abús” 
la retira. Però quan ha demanat la definició de “ombudsman”, que la 
desconeixia, li han dit que és un funcionari de l’estat encarregat de 
representar els interessos dels ciutadans davant abusos que puguin els 
funcionaris del propi estat. Però, de tota manera, si al Sr. Amaya no li 
agrada, la retirarà. 
 
Pren la paraula  el Sr. Riera, dient que comparteix totalment conceptes que 
ha expressat el Sr. Amaya  en la seva intervenció, com és  participar en la 
gestió dels assumptes públics, la proximitat, facilitar el contacte amb 
l’administració, elaborar mecanismes per millorar la protecció del ciutadà, 
etc. I que, precisament, per intentar aquesta proximitat amb el ciutadà 
aquest Ajuntament ha creat la figura del Regidor de Barri duent a terme 
polítiques de participació ciutadana, per tal que el ciutadà pugui fer arribar 
les seves queixes, i que aquestes puguin ser resoltes d’una forma clara, 
eficaç i ràpida. 
 
Però el Sr. Riera creu que aquesta figura no aportaria més del que ja pot 
aportar el Síndic de Greuges de Catalunya, que una de les seves funcions és 
supervisió i control dels ens locals de Catalunya. Considera que seria una 
despesa innecessària que duplicaria els esforços i recursos, que són molt 
reduïts, i aplicar-los a altres temes que són més importants en aquests 
moments.  
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Així, el Sr. riera manifesta que, pels motius exposats, el grup de CIU votarà 
negativament a la moció. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que el Síndic de Greuges, Sr. Ribó, ha fet un 
esforç per modernitzar aquesta figura i també per fer-la més pròxima al 
ciutadà. Considera que quan el Síndic de Greuges de Catalunya va venir a 
Lloret va fer una bona feina. Posa d’exemple el POUM, on es van recollir 
moltes queixes però que es va intentar resoldre-les i se’n va sortir. 
 
Creu que la figura del Regidor de Barri possibilita que hi hagi més proximitat 
amb el ciutadà. També parla del desenvolupament de l’OIAC, que va ser 
una de les mesures immediates que varen adoptar, com a voluntat de 
proximitat al ciutadà. 
 
Continua dient –en relació a la intervenció del Sr. Teixidor- que ell va poder 
parlar amb l’alcalde de Sant Cugat, i aquest li va dir que una vegada és 
creada aquesta figura, s’ha de muntar una estructura i al cap d’un temps el 
Síndic municipal ja demanava a l’Ajuntament poder disposar d’advocats, 
assessors, administratius, auxiliars, etc., per la qual cosa pensa que ara no 
és moment de fer aquesta inversió, quan hi ha una institució que està fent 
aquesta mateixa tasca i l’està fent molt bé. 
 
El Sr. Alcalde concedeix un tercer torn al Sr. Amaya, que intervé dient que 
aquest matí ha passat per l’Ajuntament i ha vist una persona amb una 
pancarta, que feia pública una queixa. Creu que els ciutadans i ciutadanes 
de Lloret han de tenir un vehicle per expressar les seves queixes. Aquesta 
figura no hauria de ser un polític, i al ciutadà se li hauria de garantir 
l’anonimat. 
 
A més, el sr. Amaya considera que no serien necessaris advocats, assessors 
i altres personal, perquè estan parlant de queixes, no de denuncies. Quan hi 
hagués denúncia, ja no seria cosa del Síndic. 
 
Prossegueix el sr. Amaya dient que hi ha convenis de col.laboració signats 
entre el Síndic de Greuges de Catalunya i ens locals, a l’igual que també 
n’hi ha entre la FEMP i les Diputacions per a la implantació d’aquesta figura 
dins els municipis. Però pensa que per a Lloret de Mar, amb 40.000 
habitants i amb molta gent que utilitza els serveis municipals, ho considera  
necessari. Diu que fa poc es va fer la contractació d’una advocada per la 
Regidoria de la Dona, i al grup socialista els va semblar bé. No entenen 
perquè crear un Síndic porta tants problemes. 
 
Per altra banda, el sr. Amaya recorda que en la moció es parlava de la 
signatura d’una carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, 
que si aquest ajuntament hi està d’acord s’hauria de signar. També fa 
referència a altres punts de la seva moció, tot dient que hi ha extrems, com 
la policia de proximitat, que altres grups portaven a la seva campanya 
electoral.  
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Finalitza la seva intervenció el Sr. Amaya dient que des del PSC-PM intenten 
oferir un bon servei als ciutadans, i els agradaria que la resta de grups 
donessin suport a aquesta moció.  
 
Conclou el debat sobre aquest punt el Sr. Alcalde, dient que no recorda si 
alguns dels extrems que ha citat el Sr. Amaya els portaven a la seva 
campanya electoral. Pel que fa a la policia de proximitat que citava, li vol 
recordar que ja alguns barris gaudeixen del policia de barri. 
 
En relació al ciutadà de la pancarta, li vol dir que és una persona que durant 
tot l’any no viu a Lloret, i que com que ara està uns dies les vacances per 
això es manifesta. Hi ha hagut altres manifestacions, com la de la 
urbanització Mont Lloret, que no estaven d’acord amb el POUM. Li vol fer 
entendre que pel fet que vingui una persona i col.loqui una pancarta, no vol 
dir que tingui raó. 
 
Continua dient que la proximitat amb el ciutadà la tenen dia a dia, i que 
intenten resoldre les seves inquietuds. Considera, en relació a  la creació de 
la figura del Síndic que proposa l’equip socialista, que amb un terç de la 
jornada laboral i amb una població de 40.000 habitants que rep 200.000 
visitants, una sola persona no podrà gestionar res. Opina que la proximitat 
està en altres actes, com a través de l’OIAC, de la web, etc. 
 
Sense més deliberació, l’Alcalde sotmet la moció a votació, que queda 
desestimada per 13 vots negatius dels regidors de CIU i PP, i 8 vots 
favorables dels regidors de PSC-PM, ERC, GRILL i ICV-EUIA. El text íntegre 
d ela moció desestimada és el següent:  
 

“L’any 1990, Lleida recupera pel món local la institució del Síndic de 
Greuges tal com es reconeix en l'actualitat la definició d’un 
ombudsman: com una institució independent i separada de les 
responsabilitats polítiques. Els precedents d’aquest fet els podem 
trobar en iniciatives com les de l’Ajuntament d’Amposta, quan a l’any 
1987 va crear, com un servei dins de l’estructura del consistori i lligat 
als resultats electorals, la figura del Defensor del Ciutadà.  
 
A Lleida li segueixen altres ciutats i pobles com Vilafranca del 
Penedès, Tiana, Granollers, Girona, Santa Coloma de Gramenet o 
Manlleu, entre d’altres, i fins a l’actualitat, amb les darreres 
incorporacions de Sant Feliu de Llobregat o Sant Cugat del Vallès. La 
institució també es desenvolupa a la resta de l’estat, en ciutats com 
Vitòria, Jerez, Gandia i Calvià, entre d’altres.  
 
Catalunya és la comunitat autònoma de l’estat que té un major 
nombre de síndics locals, i la seva expansió és una realitat a la qual 
poden accedir més de 3.495.000 habitants (dades padró 2005) de les 
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més de 30 ciutats i pobles que ja han assumit aquest compromís 
democràtic amb la ciutadania. 
 
Donat que la normativa actual de règim local (Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) preveu i possibilita la seva 
implantació als municipis. 
 
Donat que el nostre ordenament jurídic defineix com un principi 
democràtic el dret de la ciutadania a participar en la gestió dels 
assumptes públics. La proximitat dels síndics i defensors a la 
ciutadania, la facilitat per posar-s'hi en contacte, l’assumpció de més 
competències per part dels ens locals en matèries diverses i la 
creixent tendència a buscar mecanismes que millorin la protecció de 
la ciutadania davant l’administració, són els aspectes que finalment 
promouen la implantació de la Sindicatura de Greuges en l’àmbit 
local.  
 
El síndic vetlla perquè la ciutadania pugui gaudir d'una bona 
administració local. L’objectiu de la institució és la defensa dels drets 
de la ciutadania a l'àmbit local, per la qual cosa pot supervisar a 
l’administració municipal. La seva actuació suposa examinar i resoldre 
les queixes formulades d’acord amb els criteris de legalitat i d’equitat. 
També podrà actuar com a mediador, sempre que les parts ho 
consentin, o bé proposar fórmules de conciliació o acord entre 
l’administració i la ciutadania.  
 
Donat que aquesta institució es va contemplar a la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat com a mecanisme de 
garantia dels drets humans de proximitat que regula.    
 
La Carta va ser signada pública i oficialment el 18 de maig de 2000 a 
la ciutat de Saint-Denis i ha estat assumida com a pròpia per més de 
quaranta municipis espanyols. 
 
Donat que el Síndic de Greuges Municipal esdevé una fórmula mes de 
promoció de mecanismes de democràcia participativa a la ciutat, així 
com un mecanisme de control de l’activitat del ajuntaments. 
 
Donat que la seva incorporació suposa un apropament del ciutadà a 
l’administració, amb l’objectiu de la millora global del sistema 
administratiu i una eficaç prestació dels serveis públics. 
 
Atès el reglament que es proposa: 
 
El Síndic/a municipal de Greuges és escollit pel Ple, a proposta de 
l’Alcalde i prèvies consultes amb els grups municipals i les entitats 
ciutadanes del municipi. Serà precisa una majoria de les tres 
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cinquenes parts dels seus membres en primera votació. Si no 
s’assoleix aquesta majoria, en la segona votació serà suficient la 
majoria absoluta. El nomenament del Síndic/a municipal de Greuges 
correspon a l’Alcalde. 
 
El càrrec de Síndic/a municipal de Greuges té una durada de cinc 
anys. Una mateixa persona no podrà exercir aquest càrrec més de 
dos mandats consecutius. 
 
Per a poder ser nomenat Síndic/a municipal de Greuges s’han de 
complir els requisits següents:  
 

a) Ésser major d’edat i gaudir de la plenitud de drets civils i 
polítics. 

b) Tenir la condició política de català, d’acord amb el que 
s’estableix l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

 
El càrrec de Síndic/a municipal de Greuges és  incompatible amb 
qualsevol altre mandat representatiu, càrrec polític,  funció 
administrativa al servei del municipi, organismes públics municipals, 
empreses amb participació municipal i qualsevol activitat 
professional, mercantil i laboral que comporti una relació contractual 
amb el municipi. 
 
Es proposa adoptar els següents acords: 
 
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Lloret de Mar s’adreci al Fòrum SD, 
associació  sense ànim de lucre formada pels Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores dels Ajuntaments de Catalunya amb  seu a 
Santa Coloma de Gramenet, per tal d’implantar la figura del Síndic o 
Síndica de Greuges Municipal o Defensor o defensora del ciutadà/na. 
 
SEGON.- Que s’aprovi pel Ple de la Corporació de Lloret de Mar el 
Reglament del Síndic /Síndica de Greuges Municipal de Lloret de Mar, 
presentat a l’expedient adjunt a aquesta moció. 
 
TERCER.- Que es faci un estudi previ per dotar de partida 
pressupostària  a la figura del Síndic/Síndica de Greuges Municipal de 
Lloret de Mar i s’aprovi la dotació per al proper pressupost de l’any 
2009, per tal de que s’esdevingui una realitat. 
 
QUART.- Que es faci servir el reglament per al final nomenament del 
Síndic/Síndica de Greuges Municipal al Ple de la Corporació de 
Novembre  de 2008 per a que comenci el seu càrrec al 2009”. 

 

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

• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta la   
següent pregunta: 
 

“Vist l’estat lamentable del panot que es va fer, no fa gaire, entre el 
carrer Vicenç Bou i la Carretera Vila de Blanes. 
Preguntem: 
- Han demanat responsabilitats a l’empresa que ho va realitzar?. 
- Qui és el responsable de comprovar la qualitat de material i obra 

de l’Ajuntament?. 
- S’ha previst refer el panot?.” 

 
Contesta el Sr. Tibau dient que són conscients de l’estat en què es troba el 
c/ Vicenç Bou, i l’empresa que ha fet l’obra, Aglomerats Girona, ja en té 
coneixement. En fer l’obra del c/ Verge de Loreto, que es va haver de 
tancar, el trànsit va haver de passar pel carrer Vicenç Bou, i en estar recent 
fet s’ha malmès. A finals d’estiu, quan no hi hagi tant trànsit, Aglomerats 
Girona s’ha compromès a renovar tot el carrer. 
 
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta la   
següent pregunta: 
 

“Passats sis mesos de la presentació, per part d’ERC, d’al.legacions a 
la concessió del trenet, i vist que passarem aquest estiu sense aquest 
servei. 
Preguntem: 
Com està la resolució de les al.legacions en aquest moment?. Per 
quan tenen previst contestar-les?.” 

 
Contesta el Sr. Riera dient que es varen presentar 22 al.legacions diferents, 
algunes d’elles contradictòries; hi ha molts interessos creats i contraposats. 
S’està acabant d’estudiar tota la documentació, i tot i que no pot fixar una 
data, diu que properament es resoldran. 
 
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta la   
següent pregunta: 
 

“Atès el nostre rebuig, des de l’any 2003, a la senyalització turística 
actual, i vist els diferents precs i preguntes presentats cada any. 
Preguntem: 
Per quan tenen previst canviar el model de la senyalització turística.?” 
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Contesta el Sr. Oliva dient que el tema de senyalització és complex, i que 
cal mirar-ho en deteniment i cura. S’han rebutjat diverses propostes, però 
ara estan treballant amb una que esperen que sigui la bona i que la propera 
temporada turística estigui ja en marxa. 
 
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC, presenta la   
següent pregunta: 
 

“Vist que l’Ajuntament disposa d’un local al barri del Rieral, carrer 
Joan Fuster, i que aquest, al menys en època d’eleccions, varen dir 
que seria per l’associació del barri, així com despatxos per altres 
associacions i un casal per a la gent gran. 
Preguntem: 
Quan estaran els despatxos disponibles per les associacions de la 
zona?. 
Quin ús volen donar al local i quan estarà fet?.” 

 
Contesta la Sra. Olivé dient que, efectivament, l’Ajuntament disposa 
d’aquest local al barri del Rieral. Fa poc ella mateixa, com a regidora 
d’aquest barri, va anar amb l’associació de veïns a visitar-lo per veure quin 
ús es podia donar a aquest espai. Es tracta d’un local formar per dues 
plantes, una disposa de 4 despatxos que seran compartits per diferents 
associacions. Hi ha un espai comú perquè aquestes associacions hi puguin 
fer les seves assemblees o trobades. A la planta baixa hi ha una sala que es 
prepararà per fer-hi xerrades i conferències, i una altra zona que serà 
multiús. En aquest moment disposen d’una memòria valorada de les obres, 
i estan a l’espera de disposar del projecte tècnic per poder acollir-se a una 
línia de subvencions de la Diputació de Girona, i així poder fer l’obra l’any 
vinent. 
 
El Sr. Garcia, en representació del grup municipal de IC-V/EUIA, presenta el  
següent prec: 
 

“Desprès que veïns i veïnes de la urbanització Monterrey ens han fet 
arribar les seves queixes en quant al lamentable estat en què es 
troba la zona d’esbarjo d’aquesta urbanització, i sobretot, la bassa. 
Donat que l’actual estat pot presentar un risc per a la salut pública, 
tenint en compte, a més a més, la proximitat d’un parc infantil. 
Preguem: 
Que aquest Equip de Govern iniciï les accions necessàries per corregir 
el lamentable estat en que es troba l’esmentada zona” 

 
Contesta el Sr. Valls dient que estem parlant d’un tema que porta un  
procés molt llarg, que concretament  ve de la data de 07/05/2001. Fa un 
any l’Ajuntament es va posar en contacte amb el promotor, tot i que l’obra  
encara no ha estat recepcionada per l’Ajuntament. Qualsevol qüestió que hi 
hagi n’és responsable el promotor. La recepció de la urbanització ja està 
molt avançada, tot i que es troba frenada precisament per aquest tema de 
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salubritat pública, pel qual ja ha estat requerit el promotor. Ja tenen 
enllestits tots els informes i projectes que havien demanat, només manca 
condicionar la bassa, cosa que avui mateix han tornat a requerir. 
 
El Sr. Garcia, en representació del grup municipal de IC-V/EUIA, presenta la 
següent pregunta: 
 

“Donat que fa uns mesos varem tenir coneixement de la construcció 
d’una escala de travesses de fusta amb rea de 54 metres de llargada 
per 1,07 metres d’amplada a la finca de Can Juncadella inclosa en el 
PEIN de Cadiretes. 
Donat que després de comprovar-ho in situ varem notificar a la 
Delegació de Medi Ambient de la Generalitat a Girona. Degut a 
aquesta notificació, els agents forestals es van personar a la finca, 
fent un informe en detall d’aquesta escala que transcorre fins a la 
Cala Morisca. 
A la Delegació de Medi Ambient van constatar la inexistència de cap 
permís que autoritzés aquesta construcció, sent del tot preceptiu per 
trobar-se aquesta finca inclosa en un espai protegit, per la qual cosa 
iniciarà un expedient sancionador. 
Preguntem: 
Té l’equip de Govern de l’ajuntament coneixement d’aquesta 
construcció il·legal? Ha donat permís l’Equip de Govern per fer 
aquesta obra? I si no s’ha demanat el permís corresponent, quines 
accions o mesures pensen prendre per aturar tot aquest seguit 
d’irregularitats que s’han estat produint darrerament en aquesta 
finca?” 

 
Contesta el Sr. Valls dient que en relació al tema de Can Juncadella, es va 
obrir un expedient sancionador per l’eixamplament d’un camí sense llicència 
d’obres en sòl no urbanitzable, en el que es va donar audiència a la 
propietat, i aquesta ho vol resoldre mitjançant la presentació d’un projecte 
d’ajardinament d’un camí. Aquest projecte s’ha enviat als diferents 
departaments de la Generalitat, perquè emetin els preceptius informes 
sobre la legalitat o no d’aquell camí. Aquí hi ha dues qüestions: Per una 
banda, la sanció per obres sense llicència i, per l’altra, que aquestes es 
puguin fer.  Des del Departament de Medi Ambient ja s’ha emès el 
corresponent informe, el qual informa desfavorablement la proposta de 
plantació de diferents espècies que consideren no autòctones. El informe del 
Departament d’Agricultura és favorable, per la qual cosa ara manca 
l’informe del Servei de Costes i de la Direcció General d’Arquitectura i 
Paisatge. L’Ajuntament no ha donat permís i per tant, ja s’ha incoat el 
corresponent expedient sancionador. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
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“Donat que al 2007, a època d’eleccions municipals, es va arranjar la 
Plaça dels Drets Humans del barri del Molí. 
Donat que hi ha una jardinera de fàcil accés per als nens que juguen 
al parc infantil. 
Donat que aquesta jardinera llinda amb la part de sobre d’una porta 
d’aparcament amb una alçada de uns 2 metres. 
Donada la perillositat que comporta que nens i nenes puguin caure 
per aquesta alçada. 

 El Partit dels Socialistes de Catalunya de Lloret de Mar prega: 
Que sigui tancada la jardinera, de forma que els nens i nenes que fan 
ús de la plaça dels Drets Humans no tinguin accés, per tal d’evitar 
que ningú prengui mal.” 

 
Contesta el Sr. Tibau dient que, pel que fa a la Plaça dels Drets Humans, en 
prendran nota i es posaran en contacte amb els veïns. Precisament han 
tingut reunió amb els veïns del barri del Molí i no els han dit rés d’aquesta 
jardinera, però de totes formes aniran a veure-ho. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
 

“Donat que al passat Ple de la Corporació del passat mes de març ja 
varem presentar un prec per al mateix cas, i no ha estat retirat. 
Donat que el paviment està 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 de 
vianants. 
Donat que aquest fet, la gran quantitat de fang o sorra existent, 
dificulta la circulació de vehicles. 
Donat que aquest fet, la gran quantitat de fang o sorra existent, 
dificulta el pas dels vianants, sent l’entrada a una zona verda de 
passeig, la zona de l’antic manicomi. 

 El partit dels socialistes de Catalunya de Lloret de Mar prega: 
Que sigui retirada la quantitat de fang o sorra que envaeix la vorera i 
carretera de la Pujada Potosí. 
Que es posi solució a aquesta caiguda de terra amb alguna mena de 
contenció d’aquesta terra.” 

 
Contesta el Sr. Tibau dient que la setmana passava va donar ordres 
l’empresa concessionària, GBI perquè ho arrangés, però que encara estan 
pendent de fer aquests treballs de neteja perquè han de contactar amb la 
Policia Local pel tema de la retirada dels cotxes que hi ha estacionats. Pel 
que fa a la vorera, és un tema més complicat intentarà buscar una solució. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
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“Donat que a la Plaça de la Magnòlia els contenidors de brossa estan 
diàriament plens. 
Donada la proximitat del parc infantil i zona d’esbarjo de la mainada. 
Donat que hem rebut reiterades queixes de ciutadans i ciutadanes de 
Lloret sobre el mal funcionament de la recollida d’escombraries. 

 El Partit dels Socialistes de Catalunya de Lloret de Mar prega: 
Que es comenci a treballar en el soterrament dels contenidors de 
recollida d’escombreries de la Plaça de la Magnòlia. 
 
Donada la importància de la recollida selectiva per a facilitar 
l’eliminació de residus. 
Donat que les empreses de servei d’oci i restauració de Lloret haurien 
de realitzar aquesta recollida selectiva. 
Donat que tenim constància que en molts casos no s’està realitzant 
Donat que tampoc s’estan complint els horaris de dipositar les 
deixalles als contenidors 
Donades les diverses queixes rebudes dels ciutadans i ciutadanes de 
Lloret. 
Donat que a finals de temporada es parla sobre les tones que s’han 
recollit però no de les que s’han llençat. 

 El Partit dels Socialistes de Catalunya de Lloret de Mar prega: 
Que es conscienciï a aquells empresaris que no realitzen la recollida 
selectiva, de la importància que te, no només pel poble de Lloret de 
Mar, sinó per respectar i conservar el Medi Ambient.” 

 
Contesta el Sr. Riera dient que, en relació a la Plaça de la Magnòlia, hi ha 
un projecte redactat de fa temps de contempla contenidors soterrats de 
recollida selectiva. Espera tirar-lo endavant l’any vinent si hi ha partida 
pressupostària. Està d’acord que s’ha de fer conscienciació als empresaris i 
ciutadans. Aquest mateix matí ha encarregat que es parli individualment 
amb les empreses d’aquesta zona perquè es faci la recollida com s’ha de 
fer. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
 

“Donat que actualment la tecnologia permet la descàrrega de tota 
mena d’informació. 
Donat que aquesta tecnologia està a l’abast d’un percentatge molt alt 
dels visitants turístics que escullen la nostra vila per a passar uns dies 
de vacances. 
Donat que l’Ajuntament remarca el nostre patrimoni cultural per a 
complementar el turisme de sol i platja, adherint-se a la Xarxa de 
Municipis Indians i properament a l’associació de municipis Ruta 
Europea del Modernisme. 
Donat que aquesta tecnologia ja l’utilitzen municipis com Reus, o està 
en projecte com a  Girona. 
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Donat que el tema de la promoció turística ha d’estar en continu 
procés d’innovació, per tal de garantir la qualitat de serveis. 
El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – progrés 
municipal prega: 
Que s’estudiï i s’implanti la tecnologia necessària perquè els visitants 
es puguin descarregar al seu aparell de telèfon mòbil informació 
turística d’interès i també el plànol de la ciutat, senyalitzant uns 
punts de descàrrega via “bluetooth”, així com les instruccions per a 
fer-ho.” 

 
Contesta el Sr. Riera dient que des de Lloret Turisme s’estan fent un seguit 
d’actuacions, actualitzant la plana web per poder oferir serveis telemàtics 
específics per cada tipus de visitant. També s’ha instal.lat una terminal 
multimèdia a l’exterior de l’oficina de turisme de l’Avinguda de les Alegries, 
amb l’objectiu de donar informació turística del municipi durant 24 hores del 
dia. En una segona fase s’està estudiant dotar d’equipaments i 
infraestructures necessàries per a la implantació de sistemes de 
comunicació i interacció amb el ciutadà i visitant amb els dispositius mòbils. 
Però són eines que tothom coneix però que pocs utilitzen, per això no ho fa 
del tot imprescindible. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que ja fa un temps se’ls hi va oferir, a través de 
Lloret Turisme, aquest servei, que permetia rebre informació a través del 
mòbil de diferents indrets de Lloret. Però aquest tema evoluciona molt i ara 
es pot baixar informació al mòbil directament d’Internet, cosa que no 
suposa cap despesa per al municipi.  
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
 

“Desprès de recollir diverses queixes sobre les olors que surten, ara a 
l’estiu, de la riera descoberta del barri del Rieral, i tot i que se’ns va 
dir que es neteja cada mes. 
Donat que, com es pot comprovar en les fotos adjuntes, aquesta 
neteja o no es fa o no és la que requereix aquesta zona. 
El Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – progrés 
municipal formula el següent prec: 
Que l’Ajuntament encarregui una neteja de la riera per evitar que 
s’estanquin les aigües i aquestes olors tan molestes.” 
 

Contesta el Sr. Riera dient que la neteja de la riera descoberta del barri del 
Rieral s’ha realitzat en periòdicament, concretament els dies 6 de juny, 27 
de juny, 7 de juliol, i properament està previst que es faci el dia 11 d’agost. 
A les fotografies que el Sr. Elorza acompanya al seu prec s’hi pot apreciar 
herbes i sorra, típic d’una riera, però s’ha netejat de papers i altra brutícia. 
Regularment es neteja la part central perquè l’aigua no s’estanqui, i l’olor 
pot ser d’aquesta aigua o d’algun clavegueram que estigui mal connectat, i 
es prendran les mesures necessàries per detectar-lo. 
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Novament, intervé el Sr. Alcalde dient que en relació a aquest tema fa uns 
anys l’Ajuntament rebia subvenció per neteja de rieres, la qual es va retirar 
perquè aquests treballs ara els fa l’ACA, que netegen la brutícia però no les 
males herbes. 
 
El Sr. Elorza, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el 
següent prec: 
 

“Després de recollir diverses queixes dels veïns del barri del Rieral 
degut a les carreres de cotxes i motos a la zona final de l’Avinguda 
del Rieral. 
El Grup Municipal del partit dels socialistes de Catalunya – Progrés 
Municipal formula el següent prec: 
Que l’Ajuntament posi reductores de velocitat en aquest tram.” 

 
Contesta la Sra. de la Torre que com a regidora d’aquest barri s’han fet 
diverses reunions amb els veïns, i no l’hi consta cap queixa com la que ha 
manifestat el Sr. Elorza. Que tampoc manifesten quin tipus de bandes 
reductores volen. Vol fer esment que a l’Avinguda del Rieral hi ha 4 passos 
de vianants i a la zona de Can Sabata hi ha 1 banda reductora, i 
properament hi col.locaran 3 bandes reductores més. Aquesta petició 
s’estudiarà en la propera Comissió de Vialitat que se celebri. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President, essent les 23’59 hores, 
aixeca la sessió, de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


