
 
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 13/08 
Dia: 22 de desembre de 2008 
Sessió: ordinària 
Horari: de 20 a 01’30 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Roma Codina Maseras 
Laura Bertran Fontserè 
Josep Valls Méndez 
M. Àngels de la Torre Barrigon 
Ignasi Riera Garriga 
Francesc Oliva Pujol 
Víctor Manuel Llasera Alsina 
M. Antònia Batlle Andreu 
Ester Olivé Güell 
Gregori Elorza Luquero 
Joan Carles Amaya Quinto 
Lluïsa Parrilla Alcalde 
Darwin Austrich Martell 
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  acctal. 
 
Excusa la seva assistència el Sr. Ivan Tibau i Ragolta, regidor del grup 
municipal de CIU. 
 
1. APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR (24/11/2008). 
 
Tot seguit, s’examina l esborrany de la acta de la sessió celebrada el dia 24   
de novembre d’enguany la qual, trobada conforme,  és  aprovada per 
unanimitat dels reunits. 
 
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: 
 

• 25 de novembre: Assistència, juntament amb la regidora Laura 
Bertran, a l’acte contra la violència masclista i lectura del manifest, a 
la Sala d’Actes municipal. 

• 26 de novembre: Assistència juntament amb la regidora Sra. Laura 
Bertran, a la reunió amb el Director General de Turisme Sr. Joan 
Carles Vilalta i el president del Gremi d’Hostaleria Sr. Enric Dotras,  al 
Parlament de Catalunya. 

• 26 de novembre: Assistència juntament amb la regidora Sra. Laura 
Bertran, a la reunió amb el  Conseller de Cultura Hble. Sr. Joan Manel 
Tresseras, al Parlament de Catalunya. 

• 26  de novembre: Assistència juntament amb la regidora Sra. Laura 
Bertran, a la reunió amb el  Conseller d’educació, Hble. Sr. Ernest 
Maragall, al Parlament de Catalunya. 

• 27 de novembre: Participació al programa “Bon dia i Bona Hora”, 
ofert per Nova Ràdio Lloret. 

• 27 de novembre: Assistència al Congrés de Turisme de Catalunya 
celebrat a Port Aventura. 

• 29 de novembre: Assistència delegada a la regidora de Benestar i 
Família Sra. Laura Bertran, al II Congrés de Europeu Esport i 
Discapacitat Intel·lectual, Special Olimpics, a Lleida. 

• 30 de novembre: Assistència delegada a la regidora de Cultura Sra. 
M. Antònia Batlle, a la missa oferta en honor del Germà Andreu M. 
Soler, a la Parròquia de Sant Romà, i a l’acte que es va realitzar 
posteriorment a la Sala d’Actes Municipal. 

• 30 de novembre: Assistència, juntament amb altres regidors de la 
corporació municipal, a la 35a edició de la Festa de L’Esport de Lloret 
de Mar. 

 
• 2 de desembre: Assistència delegada al regidor de Promoció 

Econòmica Sr. Francesc Oliva, a la fira de Turisme de Congressos 
EIBTM, a Barcelona. 

• 2 de desembre: Assistència delegada al regidor Sr. Romà Codina, 
acompanyat d’altres regidors de la corporació municipal, als actes 
celebrats en motiu de la Nit del Turisme de Catalunya, per rebre la 
placa d’honor de Turisme de Catalunya, al Palau de Pedralbes. 

• 3 de desembre: Assistència delegada a la regidora Sra. Laura 
Bertran, a la conferència de la Sra. Magda Oranich, sobre el Dret de 
les dones a eradicar la violència masclista, a la Sala d’Actes 
municipal. 

• 4 de desembre: Assistència delegada al regidor de Promoció 
Econòmica Sr. Francesc Oliva, a la Fira Autoretro, per promoció del 
Rally Històric, a Barcelona. 

• 4 de desembre: Assistència, juntament amb els portaveus dels 
grups municipals a la Junta de Portaveus. 

• 4 de desembre: Assistència, juntament amb altres regidors de la 
corporació municipal, a l’acte de sessió a l’arxiu municipal del Arxiu 
Audiovisual del Sr. Isidor Llorca. 

• 5 de desembre: Assistència, juntament amb els regidors de la 
corporació, a l’acte d’encesa dels llums de Nadal, a la plaça de la Vila. 



• 7 de desembre: Assistència, juntament amb altres regidors de la 
Corporació, a l’entrega de premis Montphoto, a la Sala de l’Antic 
Sindicat. 

• 9 de desembre: Assistència a la conferència de l’observatori 
econòmic local de Lloret de Mar, presentada pel president de la 
Cambra de Comerç, Sr. Domènec Espadalé, a l’Hotel Monterrey. 

• 9 de desembre: Assistència , juntament altres regidors de la 
corporació, a la roda de premsa del 8è Torneig Joan Petit nens amb 
càncer, celebrada a la Sala d’Actes municipal. 

• 9 de desembre: Participació a l’entrevista de Ràdio Barcelona, 
realitzada pel periodista Sr. Roman Ereter. 

• 9 de desembre: Assistència, juntament amb els altres membres, a 
la reunió de Direcció Operativa, a Lloret Turisme. 

• 10 de desembre: Organització i participació de la regidora 
d’Educació Sra. Ester Olivé i el regidor d’Esports Ivan Tibau, en la 8a 
edició del Torneig Joan Petit nens amb Càncer, celebrada a Lloret de 
Mar durant el mes de desembre. 

• 10 de desembre: Participació al programa “Bon Dia i Bona Hora”, 
ofert per Nova Ràdio Lloret. 

• 10 de desembre: Assistència juntament amb altres regidors 
municipals, a la presentació del 8è Torneig Joan Petit Nens amb 
Càncer, a la Sala d’Actes municipal. 

• 11 de desembre: Assistència, amb la regidora Sra. Laura Bertran i 
el Gerent de Lloret Turisme Sr. Maurici Carbó, a l’entrega per part del 
President de la Diputació de Girona dels premis G!, a Sant Feliu de 
Guíxols. 

• 12 de desembre: Assistència, juntament amb els altres regidors 
municipals, al Consell de la Ràdio, a la Sala d’Actes municipal.  

• 12 de desembre: Recepció, juntament amb els tinents d’alcalde i 
portaveus municipals, del Ministre de Treball i Immigració, Excel·lm. 
Sr. Celestino Corbacho, a l’alcaldia. 

• 12 de desembre:  Assistència, delegada a altres regidors, a 
l’espectacle de Gospel, a l’Hotel Evenia. 

• 13 de desembre: Assistència, juntament amb altres regidors, a la 
inauguració de la pintura del Guernica al Centre Cívic de Can Carbó. 

• 13 de desembre: Assistència juntament amb la regidora Sra. Laura 
Bertran, als actes oferts per la fundació ONCE, en motiu de la 
festivitat de Santa Llúcia, a la plaça de la Vila. 

• 15 de desembre: Assistència al dinar de Noces d’Or del avis del 
Casal del Jubilat, ofert per l’Ajuntament de Lloret de Mar, al 
restaurant El Trull. 

• 15 de desembre: Participació en el programa del Canal Català de la 
Selva, Fil directe amb l’Alcalde. 

• 18 de desembre: Assistència, juntament amb els altres membres, a 
la reunió del Consell d’Administració de Lloret Futur, a la Sala d’Actes 
Municipal. 

• 19 de desembre:  Assistència juntament amb els regidors, a la roda 
de premsa per la presentació dels pressupostos 2009, a la Sala 
d’Actes municipal. 

• 19 de desembre: Assistència, juntament amb el regidor de Comerç 
Sr. Victor Llasera, a la presentació de la targeta comerç de Lloret de 
Mar. 



• 19 de desembre: Assistència delegada a la regidora de Cultura Sra. 
M. Antònia Batlle, al concert de Nadal ofert per l’Obreria de Santa 
Cristina a l’ermita de Santa Cristina. 

• 20 de desembre: Assistència a la jornada celebrada a l’Hotel Guitart 
Monterrey amb motiu de la 8a edició del Torneig Joan Petit Nens amb 
Càncer, sobre l’alimentació i nutrició en persones malaltes de càncer. 

• 20 de desembre: Assistència, juntament amb els regidors de la 
Corporació Municipal al torneig i lliurament de culleres, als actes 
organitzats en la 8a edició del Torneig Joan Petit Nens amb Càncer. 

• 22 de desembre: Assistència al Consell Rector del consorci sanitari 
del Maresme i la Selva, a l’Hospital de Calella. 

 
3.AMPLIACIO DEL CONTRACTE DE GESTIO DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES, RECOLLIDA SELECTIVA, NETEJA 
VIÀRIA, NETEJA DE PARCS, MANTENIMENT DE PARCS INFANTILS I 
GESTIÓ DE L’ABOCADOR. 
 
Prèvia autorització de l’Alcalde, el Sr. Riera dóna lectura al text íntegre de la 
proposta. 
 
Intervé el Sr. Coloma que afirma entendre que l’abocador està per sobre la 
seva capacitat perquè hi aboquen tots els pobles de la comarca. Recorda 
que aquesta ampliació va ser aprovada per l’anterior equip de govern. 
També comenta que la decisió d’adjudicar l’obra a l’empresa concessionària 
del servei es va prendre en base a  informes jurídics fets per tercers a 
proposta d’aquesta empresa concessionària.  
 
Prossegueix el Sr. Coloma dient que aquesta obra  d’ampliació del vas 
actual produirà un acopi de terres importats i que actualment amb la 
disminució d’obres serà complicat de treure a bon preu. És per això que vol 
saber l’Ajuntament, com a propietari de l‘abocador, gestionarà els àrids i qui 
controlarà la venta dels mateixos . Així mateix també pregunta pel volum 
total d’àrids que sortiran de l’excavació  i en quin lloc està previst deixar 
aquestes terres. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia, que anuncia el seu vot favorable, ja que 
considera que es tracta d’una obra necessària. Destaca la inversió de la 
Generalitat en aquesta obra, que xifra en 4.700.000 €, als que diu que s’ha 
de sumar la quantitat de 2.800.000 € més de la construcció de la planta de 
triatge. Destaca també la inversió que ve realitzant la Generalitat a Lloret 
en els darrers  anys.  
 
Intervé el Sr. Elorza, que anuncia el vot favorable del seu grup i, al igual 
que el Sr. Coloma, pregunta com es gestionaran els àrids. 
 
Pren la paraula el Sr. Riera, que explica que s’està parlant de 700.000 m3 
d’àrids, la qual cosa també preocupa a l’equip de govern. Reconeix que 
vendre els àrids és molt difícil, sobretot perquè el cost del transport es 
menja els possibles beneficis de la venda. Sap que s’han de dipositar a 
algun lloc i diu que s’està estudiant a on. Explica que s’estan considerant 
diverses possibles ubicacions, algunes de titularitat municipal, però que 
encara no s’ha decidit. 



 
Per altra banda, el Sr. Riera considera molt important el que s’ha aconseguit 
a Lloret en matèria de gestió de residus, i es mostra d’acord amb el Sr. 
Garcia en valorar la inversió de la Generalitat. 
 
Intervé de nou el Sr. Coloma, dient  que, en relació als àrids, sap que seran 
difícils de gestionar i, en aquest sentit, fa referència a un tractament que els 
podria fer aprofitables per les platges de Lloret. 
 
Malgrat tot, el Sr. Coloma considera que no és bo per Lloret que aquí 
s’ubiqui l’abocador de deixalles de tota la comarca, i per aquest motiu 
afirma que s’abstindrà en la votació d’aquest punt. 
 
El Sr. Riera afirma no compartir l’opinió del Sr. Coloma, i defensa com a 
positiu per Lloret que aquí s’ubiqui l’abocador comarcal, ja que això permet 
rebre tots els ajust econòmics necessaris per adequar l’abocador a les 
directives comunitàries. 
 
Finalment, intervé l’Alcalde, que, en primer lloc, es mostra d’acord amb el 
Sr. Garcia en valorar positivament la inversió de la Generalitat en l’abocador 
i, així destaca els dos convenis signats amb els Consellers de medi Ambient, 
senyors Milà i Baltasar. A més, l’Alcalde, a l’igual que el Sr. riera, també 
destaca positivament que ser la seu de l’abocador comarcal permet rebre 
tots els ajuts econòmics necessaris per adequar aquest equipament a les 
directives comunitàries, i recorda que la planta de lixiviats es va finançar al 
100% amb aportació municipal, mentre que ara, aquesta ampliació de 
l’abocador la finança íntegrament la Generalitat. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació, 
la qual queda aprovada per 19 vots a favor (grups municipals de CIU, PSC, 
PP, IC-V/EUIA i GRILL) i 1 abstenció (ERC). El text íntegre de la proposta 
aprovada és el següent: 
 

Vist que en data 06/04/1995 es va adjudicar, previ concurs públic, la 
concessió administrativa dels serveis de recollida d’escombraries de 
tota mena, neteja viària, neteja de platges, transport i abocament a 
l’abocador municipal d’escombraries i legalització i posterior gestió de 
l’abocador de runes, a l’empresa SERVEIS INTEGRALS LLORET, S.L. 
 
Vist que, posteriorment, en sessions plenàries de 23/01/1997, 
13/07/1997, 18/12/1997, 29/10/1998, 01/03/2000, 26/10/2000, 
25/01/2001, 14/03/2002, 27/11/2003, 25/11/2004, 30/12/2005, 
28/11/2006 i 03/12/2007, es van prendre diversos acords sobre 
ampliació de serveis, canvi de material i obres d’ampliació de 
l’abocador, etc., relatius a la citada concessió.  
 
Vist que en data 18/12/1997 es va aprovar definitivament el projecte 
d’ampliació i condicionament de l’abocador controlat de Lloret de Mar, 
redactat per la Junta de Residus del Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya. 
 



Vist que per la Junta de Govern Local, en sessions de 06/10/2005 i 
19/01/2006 (de forma definitiva), es va aprovar el projecte bàsic de 
millora i adequació de l’abocador controlat de residus sòlids urbans de 
Lloret de Mar, el qual actualitzava i adequava les fases 2 a 5 del 
projecte aprovat l’any 1997. 
 
Vist que la Junta de Govern Local, en data 08/08/2008, va aprovar el 
projecte executiu (realitzat per GBI SERVEIS SAU.), de la tercera fase 
de les obres d’ampliació i millora del citat abocador de residus 
urbans, i que en la mateixa data es va sol.licitar, mitjançant acord de 
la Junta de Govern Local, subvenció per import de 4.058.441,9 €, 
més IVA (import de la citada 3a. fase), a l’Agència Catalana de 
Residus. 
 
Vist que per part del Consell de Govern de la Generalitat de 
Catalunya s’ha adoptat acord del 28/10/2008 per al que s’autoritza a 
l’Agència de Residus de Catalunya l’atorgament d’una subvenció 
directa a l’Ajuntament de Lloret de Mar per al finançament de les 
obres d’ampliació (fase III) del dipòsit controlat de residus municipals 
de l’àmbit territorial de La Selva, per un import màxim de 
4.707.792,70 €, IVA inclòs. 
 
Vist que es tracta d’un servei públic de competència municipal i que, 
per tant, l’Ajuntament conserva la potestat de modificar la prestació 
del servei, tant en organització com en ampliació de la quantitat i 
qualitat dels serveis, mantenint en tot cas l’equilibri financer de la 
concessió.  
 
Atès que segons acord Plenari de 25/11/2004,  l’Ajuntament es va 
donar per assabentat de la fusió de societats, que comporta la  
subrogació de GBI SERVEIS SAU., en la posició contractual de 
SERVEIS INTEGRALS LLORET, SL  i en tots els drets i obligacions 
dimanants de l’esmentat contracte de gestió del servei públic. 
 
Atesa la urgència en l’inici de la tercera fase de l’ampliació, per 
l’actual estat d’ocupació de la zona d’explotació. 
 
Vist l’informe tècnic emès per l’Enginyer municipal en relació a la part 
relativa a la tercera fase de l’esmentat projecte bàsic de millora i 
adequació de l’abocador controlat de residus sòlids urbans de Lloret 
de Mar, el pressupost de la qual ascendeix a la quantitat de 
4.058.441,9 €, més IVA. 
 
Atès, l’informe jurídic emès en el seu dia (05/10/1998) pel lletrat 
assessor, en relació a què la realització d’obres necessàries per a la 
gestió de l’abocador entren dintre de les obligacions del concessionari 
i, per tant, queden sotmeses al mateix Plec de Condicions i contracte. 
 
Atès, que s’aporta a l’expedient un dictamen jurídic del prestigiós 
administrativista R. Juristo Sánchez de data 04/02/2000 (autor de 
diferents obres sobre contractació) en el que, com a conclusió, es 



considera ajustat a dret l’exercici de “ius variandi” per part de 
l’Administració. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció Municipal. 
 
Atès, el que determinen els arts. 1.e), 7.a) b) d) i g), 8, 16.11, 43-A-
6 i B-6, i 44.1 del Plec de Condicions pel qual es regeix la concessió 
dels “Serveis de recollida d’escombraries de tota mena, neteja viària, 
neteja de platges, transport i abocament del recollit a l’abocador 
municipal, gestió d’aquest i legalització i posterior gestió de 
l’abocador de runes”. 
 
Atès, l’art. 1.e), 3.IV.d) i g), 4.VII, apartat 11, 11.IV.6) i 11.V.1) del 
contracte signat amb el concessionari; i arts. 229, 235.g), 243.1, 
244.2.a), 248.a), 249.b) del ROAS. 
 
Es proposa a la Comissió Informativa de l’ Àrea de Serveis Centrals, 
Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi Ambient i Mobilitat,  
l’emissió de dictamen favorable a la següent proposta d’acord: 
 
PRIMER.- Aprovar l’ampliació del contracte de gestió del servei públic 
relatiu a la  recollida d’escombraries de tota mena, neteja viària, 
neteja de platges, transport i abocament a l’abocador municipal 
d’escombraries i legalització i posterior gestió de l’abocador de runes, 
del que n’és adjudicatària l’empresa GBI SERVEIS, SAU., perquè per 
part del concessionari s’executin les obres d’ampliació i 
condicionament del dipòsit controlat de Lloret de Mar, en la seva 
tercera fase, d’acord amb el projecte redactat per la Junta de Residus 
i aprovat definitivament per aquest Ajuntament en data 18/12/1997, 
i actualitzat mitjançant l’aprovació el projecte bàsic de millora i 
adequació del l’abocador controlat de residus sòlids urbans, que va 
ser aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en data 
19/01/2006, així com el projecte executiu de la tercera fase, aprovat 
en data 08/08/2008. I això com obligació que recau al concessionari, 
segons consta degudament justificat a l’expedient. 
 
SEGON.- Les citades obres es realitzaran sota les prescripcions 
tècniques del citat projecte, que seran d’obligat compliment, així com 
el plec de condicions de l’actual concessió. 
 
TERCER.- El preu d’execució és per un preu total de 4.058.441,9 €, 
més IVA. 
 
QUART.- Les obres s’iniciaran 15 dies després, com a màxim, de la 
notificació del present acord, i tindran una durada de 24 mesos, tal i 
com consta a les prescripcions tècniques. L’Ajuntament exercirà la 
supervisió de les obres, tant en la seva part tècnica com econòmica, i 
el seu control mitjançant tots els sistemes que consideri necessari. 
 
CINQUÈ.- El cost del projecte es finançarà mitjançant subvenció per 
l’import total de l’Agència Catalana de Residus. 
 



SISÈ.- Notificar aquest acord als representants de GBI SERVEIS, 
SAU, i a les seccions d’obra pública i medi ambient,  i a la Intervenció 
municipal, pel seu coneixement i efectes escaients. 
 
SETÈ.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del document en el 
que es reflecteixi l’ampliació aprovada. 

 
4.AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UN TREBALLADOR 
LABORAL FIX DE L’AJUNTAMENT. 
 
Prèvia autorització de l’Alcalde, el Sr. Riera dona lectura al text íntegre de la 
proposta. 
 
Intervé el Sr. Coloma, que anuncia el seu vot favorable, però demana que 
es faci un seguiment per assegurar-se que es compleixen les condicions 
sota les quals es concedeixen les compatibilitats. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia, que tot i estar d’acord amb la legalitat de la 
proposta, considera que no és ètic que, especialment en els moments 
actuals de crisi econòmica, un empleat municipal vulgui tenir dues feines. 
No obstant, anuncia el seu vot favorable. 
 
En referència a la intervenció del Sr. Garcia, el Sr. Riera manifesta que si és 
legal no es pot fer altra cosa que concedir la compatibilitat. 
 
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: 
 

Vista la sol·licitud efectuada per el treballador Sr. RAFAEL PEREZ 
LOPEZ, en data 04/12/2008 i amb R.G.E. 20340/2008, de 
compatibilitzar la seva feina de gruista adscrit a la Policia Local de 
l’Ajuntament de Lloret de Mar amb l’activitat d’assessor d’obres. 
 
Vist l’informe jurídic emès pel Secretari General i el Tècnic 
d’Administració General en data 21 de novembre de 2006,  en ocasió 
al reconeixement de la compatibilitat de segones activitats de 
diversos empleats municipals entre els quals hi havia el 
reconeixement de la compatibilitat d’empleats que realitzaven 
segones activitats privades, i que per tant, s’ajusta a la sol·licitud 
objecte de la present.  
 
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. Autoritzar al Sr. RAFAEL PEREZ LOPEZ la compatibilitat del 
seu lloc de treball a l’Ajuntament de Lloret de Mar amb la realització 
de l’ activitat privada abans relacionada, amb les següents 
condicions: 
 

- Que la suma de jornades de l’activitat pública principal i 



l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de 
l’Administració incrementada d’un 50%. 

 
- Que les activitats privades, per compte propi o sota la 

dependència o 
el servei d’entitats o de particulars, no es relacionin 
directament amb les que desenvolupa a l’Ajuntament de Lloret 
de Mar. 

 
- Que no es realitzin activitats privades, incloses les de caràcter 

professional, ja sigui pel seu compte o sota dependència o al 
servei d’entitats o de particulars, relacionades amb els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos 
darrers anys o en els que hagi d’intervenir per raó del lloc de 
treball. 

 
- Que no es pertanyi a consells d’administració o òrgans rectors 

d’empreses o entitats privades si l’activitat d’aquestes està 
directament relacionada amb les que realitzi en la 
dependència, servei o organisme en què presta els seus 
serveis en l’entitat local. 

 
- Que no s’exerceixin càrrecs de cap ordre, en empreses o en 

societats concesionàries, contractistes d’obres, serveis o 
submnistraments, arrendaràries o administradors de 
monopolis o amb participació o aval de l’entitat local, sigui 
quina sigui la configuració jurídica d’aquelles. 

 
- Que no es tingui una participació superior al 10% del capital 

de les empreses o societats a què es refereix la condició 
anterior. 

 
- Que no es percebi un complement específic per factor 

d’incompatibilitat o per un concepte equiparable. 
 

- Que no es modifiqui la jornada de treball ni l’horari de 
l’interessat condicionant l’autorització de compatibilitat a 
l’estricte compliment de la jornada i l’horari que corresponen 
en el seu lloc de caràcter públic. La declaració de compatibilitat 
restarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc 
en el sector públic o modificació de les condicions de treball. 

 
SEGON. D'aquest acord se’n donarà trasllat a l’ interessat i a la 
secció de Recursos Humans. 
 

5. APROVACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE BENESTAR 
SOCIAL DE LA SELVA. 
 
Prèvia autorització de l’Alcalde, exposa la proposta la Sra. Bertran, que 
explica que darrerament la Generalitat està promovent en diversos àmbits 
la prestació de serveis en xarxa, i que en matèria de serveis socials també 
s’està impulsant des de la Generalitat aquesta forma de gestionar. 



 
Prossegueix la Sra. Bertran, que explica que el consorci tindrà naturalesa 
administrativa i que prestarà serveis d’atenció primària. A continuació, 
explica resumidament les atribucions que els estatuts atorguen als diferents 
òrgans del consorci, així com que en el seu dia l’Ajuntament de Lloret va 
presentar al.legacions perquè creia que els representants de Lloret a la 
Junta General havien de ser tres enlloc dels dos inicialment previstos i, 
finalment, es van acceptar les al.legacions. 
 
Intervé el sr. Coloma, que anuncia el seu vot favorable i creu que l’adhesió 
a aquest consorci pot reportar més subvencions. Destaca positivament la 
tasca duta a terme des de la Regidoria de Benestar i Família, i considera 
que quan es fa bé s’ha de dir. 
 
Pren la paraula la Sra. Parrilla, que recorda l’esforç que en el seu dia es va 
fer per desvincular-se del Consell Comarcal per a poder gestionar 
directament els serveis socials, per la qual cosa es pregunta com afectarà 
ara la nova adhesió a l’autonomia de l’Ajuntament de Lloret per a gestionar 
els seus serveis socials. Per altra banda,  la Sra. Parrilla demana que un 
dels tres representants de l’Ajuntament de Lloret a la Junta del consorci 
sigui un regidor o regidora de l’oposició. 
 
La Sra. Bertran respon a la Sra. Parrilla dient que els serveis d’assistència 
primària se seguiran prestant directament per l’Ajuntament de Lloret, per la 
qual cosa en relació a aquests serveis l’adhesió al consorci no afectarà per 
res. Només seran gestionats pel consorci els nous serveis que derivin de la 
nova llei. Pel que fa a la petició que un regidor o regidora de l’oposició sigui 
un dels tres representants de l’Ajuntament de Lloret a la Junta General del 
consorci, la Sra. Bertran considera que els regidores regidors de CIU estan 
governant perquè el poble així ho ha volgut i, per tant, considera que els 
tres representants han de ser de l’equip de govern. No obstant, convida a 
tots els membres de l’oposició a participar preguntant i proposant el que 
creguin convenient. 
 
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: 

 
Ateses les converses i les reunions prèvies mantingudes amb la 
Delegació Territorial a Girona de la Conselleria d’Acció Social i 
Ciutadania, així com el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de 
Blanes, amb la finalitat de constituir el Consorci de Benestar Social de 
la Selva que tindrà com a finalitats les establertes a l’art. 2 dels 
Estatuts de l’esmentat Consorci. 
 
Atès, la proposta d’Estatuts del  Consorci de Benestar Social de la 
Selva que consta a l’expedient. 
 
Atès allò establert a l’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, en relació al procediment d’aprovació dels estatuts. 



 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals i 
Turisme, adopta el següent ACORD:  
 
PRIMER.- Aprovar els Estatuts del Consorci de Benestar Social de la 
Selva. 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública el text íntegre dels Estatuts per 
termini de trenta dies mitjançant anuncis al BOP, DOGC, Tauler 
d’Anuncis de la Corporació i Web municipal.  
 
TERCER.- En el supòsit que no es presentessin al·legacions o 
suggeriments, els Estatus restaran elevats a definitius sense més 
tràmits.  
 
QUART.- Designar com a representants de l’Ajuntament de Lloret de 
Mar al Consorci de Benestar Social de La Selva al Sr. Xavier Crespo 
Llobet, alcalde-president, i Srs. Romà Codina Maseras i Laura Bertran 
Fontserè, regidors de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva i a 
l’Ajuntament de Blanes. 
 

6.APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL PACTE DE SALUT PER A 
L’ALT MARESME – SELVA MARÍTIMA 
 
L’Alcalde dóna lectura íntegre a la proposta, i n’exposa els aspectes més 
rellevants. 
 
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 que disposa el Decret 38/2006 de 14 de març pel qual es 
regula la creació de governs territorials de salut. 
 
Vist el Pacte de Salut per al territori de l’Alt Maresme i Selva 
Marítima, pel qual es preveu la creació del Consorci del Govern 
Territorial de Salut Alt Maresme – Selva Marítima, el qual restarà 
integrat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el 
Servei Català de la Salut, els municipis del territori de referència que 
hi vulguin participar i els Consell Comarcals del Maresma i la Selva, 
d’acord amb el previst  a l’art. 2.2 del Decret abans esmentat. 
 
Atès que és d’interès d’aquesta Corporació l’ aprovació del Pacte de 
Salut abans esmentat i la constitució del Consorci del Govern 
Territorial de Salut Alt Maresme – Selva Marítima, en el qual hi 
participaran altres entitats locals de l’entorn territorial amb l’objectiu 
d’assolir un grau adequat d’integració de les competències en l’àmbit 
de la salut d l’Administració de la Generalitat i les administracions 
locals i millorar així la salut de la població. 



 
Vist el que disposen els arts. 313 i ss., en relació al 160 del Decret 
179/95 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals quan al règim jurídic dels consorcis 
i el seu procediment de creació. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals 
i Turisme, adopta el següent ACORD:  
 
PRIMER.- Aprovar la formalització del Pacte de Salut per a l’Alt 
Maresme – Selva Marítima, el text del qual resta adjunt com Annex 1. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment la constitució del Consorci del Govern 
Territorial de Salut Alt Maresme – Selva Marítima i els seus Estatuts, 
els quals resten adjunts com Annex 2. 
 
TERCER.- Aprovar la formalització del pacte de representació que 
s’adjunta com Annex 3. 
 
QUART.- Sotmetre els presents acords, juntament amb el text dels 
Estatuts, a informació pública per un període de 30 dies mitjançant 
edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat i al tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Durant aquest període es podran formular les al·legacions que es 
considerin pertinents. 
 
Els acords adoptats, així com el projecte d’estatuts esdevindran 
definitius si dins el termini esmentat no es presenten al·legacions. 
 
CINQUÈ.- Delegar en el Consell Comarcal de la Selva com a entitat 
coordinadora, la tramitació unitària de l’expedient fins la constitució 
formal del Consorci, incloses la publicació i informació pública a què 
fa referència l’article 313 del Reglament abans esmentat. 

 
7. PROPOSTA D’ACORD DE L’EXPEDIENT 4/08 DE MODIFICACIÓ  DE 
CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ. 
 
Prèvia autorització del Sr. Alcalde, exposa la proposta el Sr. Valls, que 
després de comentar que l’objectiu de la modificació és la de “passar el 
resclet” i tancar comptes, l’exposa detalladament d’acord amb les dades 
que figuren a la pròpia proposta. 
 
Intervé el Sr. Coloma, el qual destaca l’increment de la despesa corrent. Diu 
que cada any incrementa el capítol II, i manifesta el dubte de si és quelcom 
inevitable o bé es podria frenar aquest increment amb una millor gestió. 
Cita com a exemples de despeses que li semblen molt exagerada els 30.000 
€ de despesa telefònica, que suposa un increment d’un 33%, els 73.000 € 
de despesa per festes populars, que suposa un increment d’un 20%, així 
com la despesa de 40.000 en activitats esportives que suposa un increment 
d’un 40%. També destaca com a despesa excessiva els 123.000 € del 



contracte de servei per a l’eliminació de residus. Finalment, el Sr. Coloma 
afirma que no s’han vist reflectides les esmenes que el grup d’ERC va 
introduir en el seu dia relatives a la xarxa wi-fi  a l’escola de música. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor, que si bé reconeix que gestionar bé el 
pressupost és una tasca difícil, afirma veure despeses que al seu entendre 
són de imports massa alts, com per exemple els 40.000 € relatiu a 
activitats esportives, si és te en compte que no va dirigida a esportistes 
locals, si no a actuacions que al seu entendre res tenen a veure amb el que 
hauria de ser una festa esportiva. 
 
Prossegueix el Sr. Teixidor, que destaca l’augment del contracte de 
vigilància dels aparcaments, que afirma que gairebé s’ha doblat i que li 
sembla innecessari que en aparcaments que fins fa ben poc eren de lliure 
accés,  ara s’hi hagi de prestar un servei de vigilància de vint-i-quatre 
hores.  
 
Aquestes són les partides en relació a les quals el Sr. Teixidor demana una 
explicació, tot i entendre que gestionar un pressupost és quelcom realment 
complex, i que en el còmput global l’augment és poc significatiu. 
 
Intervé el Sr. Garcia que considera molt elevades les gratificacions 
extraordinàries que es preveuen en el Capítol I. Opina que seria millor 
convocar més places de personal i no permetre la realització de tantes 
hores extraordinàries. 
 
Per altra banda, el Sr. Garcia demana més austeritat en les despeses de 
festes populars, ja que entre allò inicialment pressupostat i les 
modificacions realitzades l’any 2008 s’ha pressuposta per aquest concepte 
un total de 473.000 €. 
 
Intervé el Sr. Amaya, que compara aquesta modificació amb el pressupost 
executat l’any 2007. Així el Sr. Amaya comenta que en relació a l’any 
passat en activitats de promoció econòmica hi ha una desviació d’un 
315’19%, amb un total de 327.950 €. Creu que és important realitzar 
activitats de promoció, però s’ha de saber quines són les dades de 
repercussió d’aquestes activitats i si aquestes són productives pel teixit 
econòmic de Lloret. 
 
Per altra banda, el Sr. Amaya troba molt estrany que la quantitat de la 
despesa del contracte de recollida de residus i neteja, 123.000 €, sigui igual 
a la quantitat per la que queda directament anulada, que és la partida 
d’estalvi d’eliminació de residus. Considera que és massa coincidència 
quadrar dos números sencers. En relació a aquest tema el Sr. Amaya afirma 
que han pogut observar que quan es fa la recollida al carrer Riera, tot i que 
els comerços fan la separació del cartró i l’orgànica, els treballadors del 
servei de neteja ho aboquen tot al mateix camió, fent inútil l’esforç dels 
ciutadans en realitzar la recollida selectiva. 
 
Prossegueix el Sr. Amaya, que, a l’igual que el Sr. Teixidor pregunta pels 
40.000 € destinats a activitats esportives diverses i, concretament, si 
aquesta quantitat és per la festa de l’esport. 



 
Pel que fa a l’augment de la despesa per hores extraordinàries, el Sr. 
Amaya recorda una intervenció del Sr. Alcalde en una sessió plenària de 
l’any 2004 en la que atribuïa la disminució de les gratificacions per hores 
extres a la bona gestió, per fer notar a continuació que en la present 
modificació es preveu un increment en hores extres 87.669 €. Pregunta si 
aquest increment es degut també a una bona gestió. 
 
El Sr. Amaya afirma que s’utilitza l’increment de les dotacions de l’Estat per 
a prestar més serveis amb el que això suposa d’increment de la despesa 
corrent, i considera, per altra banda, que s’utilitzen els ingressos per multes 
de trànsit i sancions urbanístiques per augmentar la recaptació i així poder  
equilibrar la despesa corrent. 
 
Pren la paraula el Sr. Valls, que reconeix que quan es fa un pressupost es fa 
una previsió i, per tant, poden haver-hi desviacions. Afirma que en un 
pressupost no pot existir la infalibilitat perquè sempre poden haver-hi 
circumstàncies que no es poden preveure. Considera lògic que l’oposició ho 
critiqui i pensa que és un tema que dona discurs, però demana que es faci 
la reflexió valorar en quin percentatge s’han desviat. També vol que es 
reflexioni sobre si un ajuntament s’ha de guardar els diners o aquests s’han 
de destinar en serveis. Recorda que l’Ajuntament de Lloret dóna servei a 
molta gent, si és té en compte només als empadronats a 40.000 habitants, i 
això genera contínuament despesa. 
 
Pel que fa a les despeses en telèfon, el Sr. Valls afirma que, efectivament 
s’ha gastat més en telèfon. I que aquesta és una partida que és 
imprevisible. En relació al tema de les activitats esportives, opina que és 
correcte si aquets diners han anat a prestar més servei. 
 
Pel que fa als increments en multes de tràfic o sancions urbanístiques, 
pensa que això únicament constata que hi ha hagut més infraccions i, 
conseqüentment aquestes s’han de sancionar i suposa que amb això els 
grups de l’oposició hi estaran d’acord i que aquest tema en cap cas hauria 
de ser utilitzat com a arma contra l’equip de govern. 
 
En relació a l’increment de l’aportació estatal, el Sr. Valls manifesta que no 
respon a la realitat demogràfica actual, ja que la darrera assignació es va 
fer prenent de base el padró de dos anys enrere. 
 
El Sr. Valls opina que el discurs que fa en aquest punt l’oposició seria més 
lògic en una liquidació de pressupost però no ara. 
 
Prossegueix el Sr. Valls, que destaca que el desviament en el Capítol I de 
despeses és només d’un 0’16% i que la desviació en el Capítol II és només 
d’un 1’20 %. I tot i això record que s’han prestat més serveis, i que en el 
capítol II s’ha inclòs la indemnització de més de 200.000 € que l’Ajuntament 
ha hagut de pagar a Transportes Pujol en relació a un contenciós que deriva 
d’un assumpte que ells no van gestionar si no que van heretar de l’anterior 
equip de govern.  
 



Intervé l’Alcalde, que en relació a l’esmena que el seu dia va introduir en el 
pressupost de 2008 el grup d’ERC sobre la xarxa wi-fi, explica que 
l’Ajuntament fa temps que treballa conjuntament amb el Consorci Localret 
en aquest assumpte, i  que finalment s’ha decidit optar perquè se 
n’encarregui una empresa externa, essent aquest el motiu pel qual el Sr. 
Coloma no ha vist pressupostat aquest tema, ja que està previst que la 
inversió la faci l’empresa concessionària. En relació a l’altra esmena 
presentada en el seu dia pel grup d’ERC sobre l’escola de música, l’Alcalde 
afirma que s’hi està treballant. 
 
En relació a la intervenció del Sr. Teixidor sobre l’increment de la despesa 
en vigilància d’aparcaments i sobre el fet que ho consideri excessiu, 
l’Alcalde considera que l’aparcament d’autobusos que s’ha habilitat al costat 
de l’oficina de turisme dóna molt bon servei. 
 
Pel que fa a l’increment de festes populars, reconeix que realment pugen 
molt, però que a Lloret hi ha molta tradició de festes de barri i de les 
urbanitzacions, i està segur que el Sr. Garcia no voldrà posar-hi fi. De tota 
manera, diu que una cosa és el que es pressuposta al començament i una 
altra el que després es s’acaba gastant. 
 
Sobre l’observació realitzada pel Sr. Amaya en relació a la recollida 
d’escombraries al carrer riera, el Sr. Alcalde diu que des de fa un temps es 
realitza una recollida especialitzada del cartró amb un vehicle nou, la qual 
afirma que està donant els seus fruits. Aquesta recollida especialitzada es fa 
els migdies i a la nit es fa la recollida de residus generals. Si que pot haver 
passat que algú deixi cartró a la nit i llavors el camió que de la nit ho recull 
tot. No obstant diu que aniran seguint aquest tema. 
 
En relació a l’increment d’hores extraordinàries i, en concret, al comentari 
del Sr. Amaya sobre el que ell va dir en un Ple l’any 2004, l’Alcalde contesta 
que aquests darrers anys s’havia posat en marxa un sistema per a gestionar 
millor les hores extraordinàries que ells anomenen la “bossa d’hores”, el 
qual va funcionar molt bé els dos anys anteriors però aquest no ha acabat 
de funcionar. 
 
Intervé de nou el Sr. Coloma, que està d’acord que si es tenen en compte 
els percentatges és cert que la desviació respecte el pressupost aprovat no 
és exagerada, però que hi ha casos concrets com el del telèfon que s’han de 
fer mirar. 
 
Pel que fa a l’increment en festes populars, el Sr. Coloma està d’acord en 
que mai se sap com s’acabarà, però demana que es faci un esforç perquè 
partides com aquesta no augmentin de la manera que ho fan. 
 
En relació als aparcaments municipals, el Sr. Coloma considera que es 
tracta d’un bon servei, però pensa que s’aconseguiria controlar la despesa si  
Es fes un concurs per adjudicar el contracte de servei de vigilància 
d’aparcaments municipals. 
 
Finalment, el sr. Coloma es felicita que el tema de la xarxa wi-fi vagi 
endavant, i demana que si finalment no pot ser gratuït que doni servei per 



preus assequibles. Anuncia la seva abstenció i demana una gestió més 
eficaç del capítol II de despeses. 
 
Intervé novament el Sr. Teixidor, que destaca la capacitat dialèctica del Sr. 
Valls i de parlar de percentatges quan li interessa i de números reals quan li 
interessa. Així mateix, comenta que hi ha diners que estan a la caixa i que 
ell els ha barrejat en aquesta modificació de crèdit. Diu que no votarà en 
contra, però que ha pretès fer una reflexió. 
 
Pren novament la paraula el Sr. Garcia, que considera injustificable, i més 
en aquesta època de crisi la despesa realitzada en festes populars. 
Manifesta no haver-li convençut gents les respostes donades, i pensa que 
les festes són perfectament previsibles i que es factible racionalitzar la 
despesa. 
 
Intervé el Sr. Elorza, que pensa que a vegades quan s’han de modificar 
partides és perquè s’ha fet una mala gestió. Recorda que en el més de juny 
es va realitzar una modificació del 28%, 17 milions sobre 60, la qual no és 
tan minsa com l’equip de govern pretén fer veure. 
 
Pel que fa a la gestió de serveis, el Sr. Elorza opina que  l’equip de govern 
prioritza per la privatització i l’externalització per sobre per la gestió directa. 
De tota manera, anuncia l’abstenció del seu grup per coherència amb el 
sentit del vot que van expressar en el moment de votar aquest pressupost. 
 
En torn de contrarèplica el Sr. Valls manifesta, en relació a la intervenció 
del Sr. Elorza, que “és per perdre les nervis”, i li pregunta si realment ha dit 
que en el mes de juny es va fer una modificació de 17 milions. 
 
El Sr. Elorza respon dient que ha dit que en el mes de juny hi havia una 
desviació de 17 milions. 
 
El Sr. Valls recomana al Sr. Elorza que vagi a Intervenció a informar-se, que 
ell ho feia quan estava a l’oposició i pensa que li aniria bé. Així, el Sr. Valls 
diu que si durant els gairebé dos anys que porta d elesgilatura el Sr. Elorza 
s’hagués molestat en anar a parlar amb l’Interventor, sabria que el que diu 
és una bestiesa. Pensa que va en la línia de l’escrit que el seu grup del pSC 
ha publicat en el butlletí i que és una autèntica desconsideració cap els 
serveis municipals de intervenció. 
 
En relació a la intervenció del Sr. Coloma, el Sr. Valls considera que l’anàlisi 
de la modificació tant es pot fer utilitzant els números reals com els 
percentatges., i que de les partides que el Sr. Coloma pensa que s’han de 
controlar ell està d’acord en algunes, però no en totes. Tot i així, reconeix 
estar d’acord amb ell en relació a la despesa de telèfon, però també diu que 
la despesa telefònica es difícil de controlar i que ell no pot saber ni el que 
gastarà de telèfon a casa seva. 
 
Pren novament la paraula l’Alcalde, que, en relació al que ha dit el Sr. 
Elorza sobre l’externalització de serveis, aprofita per recordar que el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Girona ha desestimat el recurs que en el seu 
dia va presentar el grup municipal del PSC de Lloret de Mar contra l’acord 



de gestionar indirectament el servei d’aigua, així com també va desestimar 
el recurs presentat per l’empresa que no va guanyar el concurs. A 
continuació l’alcalde llegeix alguns paràgrafs de la referida sentència en la 
que es justifica l’externalització com a raonable i justificada, i que si bé 
aquest podia ser un tema de discussió política, no era un tema per ser 
dirimit judicialment. A més, l’Alcalde explica que un dels motius de 
desestimació del recurs presentat pel PSC va ser de tipus formal, 
concretament per haver presentat el recurs com a grup municipal i no com 
a regidors individuals. Així, l’Alcalde li diu al Sr. Elorza que no li parli de 
gestió quan no saben presentar bé els seus propis recursos, i recorda que 
aquest recurs li ha costat diners a l’Ajuntament. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, l’alcalde sotmet la proposta a votació 
que queda aprovada per majoria absoluta amb 12 vots favorables (grups 
munciipals de CIU i PP) i 8 abstencions (grups municipals de PSC, IC-
V/EUIA, GRILL i ERC). El text íntegre de la proposta aprovada és el 
següent: 
 

Atès  que  es  necessari atendre  determinades despeses que no 
poden demorar-se i s’ha procedit a suplementar  aquelles partides  
insuficientment dotades així com crear-ne de noves  amb crèdits 
extraordinaris, d’acord amb les següents prescripcions: 
 
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: 
  
A)  Aprovar les següents modificacions pressupostàries 
    

I) Transferències positives (despesa corrent) 
    
       codi detall Increment  

        
1210 15100 Serveis Generals.- Gratificacions funcionaris 7.000,00 
2220 15100 Policia Local.- Gratificacions funcionaris 53.900,00 
4400 15100 Serveis Públics.- Gratificacions funcionaris 12.900,00 
2220 15101 Policia Local.- Gratificacions laborals 11.900,00 
4330 15101 Parcs i jardins.- Gratificacions laborals 16.000,00 
4400 15101 Serveis Públics.- Gratificacions laborals 65.000,00 
4225 21200 Nou CEIP Fenals.- Conserv,mant.i rep. 6.000,00 
4400 21400 Serveis públics.- Cons.i mant. vehicles 5.000,00 
4513 22000 Biblioteca Mpal.- Material 3.500,00 
1230 22002 Serveis informàtics.- material 24.400,00 
4523 22100 Poliesportiu vell.- Subm.llum, gas i aigua 4.000,00 
2220 22104 Policia local.- vestuari 5.000,00 
4400 22104 Serveis públics.- Vestuari 3.000,00 
1210 22105 Serveis generals.- consum begudes 10.000,00 
2220 22000 Policia local.- material 2.000,00 
3230 22604 Benestar i família.-despeses activitats 3.000,00 
5100 22606 Promoció econòmica.- activitats diverses 7.000,00 
4420 22700 Recoll.residus i neteja viària.- contracte 123.000,00 



4610 22700 Casal de joventut.- Contracte neteja 3.400,00 
1230 22706 Serveis informàtics.- convenis i treballs 3.000,00 
6110 22707 Serveis econòmics.- entitats col·laboradores 5.000,00 
3230 22709 Benestar i Família.- Prevenció social 5.000,00 
1210 23001 Serveis generals.- dietes personal 6.000,00 
4120 46501 Sanitat.- transferències corrents C.C. 600,00 

    Total suplements de crèdit........................ 385.600,00 
   
  II) Suplement de crèdit  (despesa corrent)  
    
       codi detall Increment  

        
2220 13000 Policia Local.- Personal Laboral 55.200,00 
4330 15100 Parcs i jardins.- Gratificacions funcionaris 1.800,00 
4513 15100 Biblioteca mpal.- Gratificacions funcionaris 4.000,00 
4518 15101 Centre antic sindicat.- Gratificacions labor. 1.000,00 
4523 15101 Poliesportiu vell.- Gratificacions laborals 3.000,00 
5140 15101 Aparcaments.- Gratificacions laborals 3.200,00 
5150 15101 Platges.- Gratificacions laborals 2.000,00 
2220 16000 Policia Local.- SS.SS. Funcionaris 27.000,00 
5141 21000 Aparc.Pere Torrent.- Cons,mant i repar. 3.000,00 
1250 21200 Arxiu.- Conserv, mant i reparacions 8.000,00 
6210 21200 Mercat mpal.- Conserv, mant i reparacions 1.000,00 
2220 21400 Policia Local.- Conserv i mant vehicles 1.000,00 
4350 22100 Enllumenat  i semàfors.- subm. Elèctric 98.000,00 
1210 22200 Serveis generals.- telefon i altres 30.000,00 
1210 22603 Serveis generals.- despeses jurídiques 10.000,00 
4510 22604 Cultura.- Despeses activitats 17.500,00 
4520 22604 Esports.- Despeses activitats 40.000,00 
4510 22607 Festes populars.- Despeses diverses 73.000,00 
5140 22701 Aparcam. superfície.- Contracte vigilància 100.000,00 
3230 22703 Benestar i Família.- Contracte serveis 26.500,00 
4250 22703 Llars d'inf. L.Anglada.- Contracte catering 8.000,00 
4510 22706 Cultura.- Contracte serveis impressió 15.000,00 
4520 22709 Esports.- Contracte serveis 10.000,00 
4517 22100 Casal del jubilat.- Subm.llum, gas i aigua 6.000,00 
4470 22100 Serv.Clavegueram.-Subm.llum gas i aigua 2.000,00 
4221 22100 Esc.Esteve Carles.- Subm. Llum gas i aigua 2.000,00 
4330 22103 Parcs i jardins.- Combustible 2.000,00 
4222 21200 Escola Pere Torrent.- Cons. Mant. I rep. 10.000,00 

       
    Total suplements de crèdit.................... 560.200,00 

 
  III) Crèdits extraordinaris (inversió)  
    
       codi detall Increment  

        
5130 78000 Transports.- Millora tecnològica servei taxi 3.000,00 
4430 62300 Cementiri.- Adquisició maquinària 27.492,00 



       
    Total crèdits extraordinaris...................... 30.492,00 

  
  IV) Suplement de crèdit (inversió)  
    
       codi detall Increment  

        
4320 64001 Serv. d'urbanisme.- Encàrrecs i proj. tècnics 116.182,42 
4400 62500 Serveis Públics.- Adq i mill mobiliari urbà  12.000,00 

       
    Total crèdits extraordinaris..................... 128.182,42 

   
B)  Els recursos  econòmics  a utilitzar  per  a  fer  front a  l'expedient de 
referència se instrumentarà  d’acord  amb  el  que  disposa  article 177.4  
R.D.  2/2004 de 5 de març. 
    
  I) Transferències negatives (despesa corrent) 
    
       codi detall  Minorament  

        
1210 12000 Serveis generals.- Retribucions bàsiques 32.000,00 
1210 12100 Serveis generals.- Retribucions complem. 35.000,00 
4330 13000 Parcs i jardins.- Personal laboral 16.000,00 
5150 13000 Platges.- Personal laboral 15.000,00 
1210 16000 Serveis generals.- SS.SS. funcionaris. 3.000,00 
1230 16000 Serveis informàtics.- SS.SS. funcionaris 5.000,00 
4320 16000 Serveis urbanisme.- SS.SS. funcionaris 5.000,00 
1110 16001 Òrgans de govern.- SS.SS. laborals 6.000,00 
4320 16001 Serveis urbanisme.- SS.SS. laborals 10.000,00 
4400 16001 Serveis públics.- SS.SS. Laborals 1.000,00 
3230 20200 Benestar i família.- Lloguer local 3.000,00 
4320 20200 Serveis urbanisme.- Lloguer Local 2.000,00 
4517 20200 Casal de jubilats.- Lloguer local 1.000,00 
4518 20300 Centre antic sindicat.- Lloguer fotocopiadora 1.100,00 
1210 20301 Serveis Grals.- Lloguer centraleta 15.000,00 
2220 20301 Policia Local.- Lloguer centraleta 2.700,00 
2220 20302 Policia Local.- Lloguer equips comunicació 2.000,00 
2220 20400 Policia Local.- Lloguer vehicles 18.800,00 
2221 20400 Protecció civil.- Lloguer vehicle 9.000,00 
4400 20400 Serveis públics.- Lloguer vehicle 5.000,00 
4421 22700 Eliminació de residus.- contracte serveis 123.000,00 
4410 22703 Servei d'aigües.- C.C.C.Potabilitzadora 75.000,00 

       
    Total transferències negatives............... 385.600,00 

      
  II) Majors i/o nous ingressos (inversions)  
        
        codi detall  Increment  
        



08 42000 Participació en tributs de l’estat 350.200,00 
08 39100 Multes 80.000,00 
08 39101 Sancions urbanístiques 130.000,00 

       
    Total majors ingressos......................... 560.200,00 

    
  III) Baixes de Crèdits  (inversions)  
        
        codi detall  Minorament  
       
2220 62401 Protecció civil.- Adquisició vehicle 12.000,00 
5210 62300 Comunic..- Reemisor TV digital zona Cany. 11.100,00 
5140 62400 Aparcaments.- Adquisició de vehicle 2.576,63 
5140 62300 Aparcaments.- Adquisició de maquinària 423,37 
5110 61109 Riera Canyelles.- Reforma Llosa 27.492,00 
5110 61117 Vies públiques.- Mill. serveis urb. Normax 105.082,42 

       
    Total baixes de crèdits........................ 158.674,42 

 
8.MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA DE CONSTRUCIÓ DE 
L’EDIFICI SÒCIO - CULTURAL DE LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització de l’Alcalde, el Sr. Valls dóna lectura íntegra al text de la 
proposta que se sotmet a aprovació. 
 
Pren la paraula el Sr. Coloma, que manifesta la intenció de no entrar en 
temes tècnics, però recorda que l’empresa Acciona va guanyar el concurs 
realitzant una baixa del 16% respecte el preu de licitació. També manifesta 
sorpresa pel fet que les complicacions tècniques derivin de l’existència 
d’aigua en el subsòl, quan tothom sap que per aquella zona hi ha un 
torrentó, que dóna nom al carrer, i que hi havia hagut antecedents del 
mateix problema en anteriors obres. Manifesta que la única certesa és que, 
al final, a una empresa que se li adjudica un contracte amb un 16% de 
baixa respecte el preu de licitació se l’hi haurà d’incrementar el preu del 
contracte en més de 1’5 milions d’euros. 
 
Intervé el Sr. Teixidor, que recorda que el termini de finalització de l’obra 
s’acabava el setembre passat. Això significa que, passats ja 3 mesos de la 
data prevista de finalització  només hi ha un 30% d’obra executada i ja s’ha 
gastat 1’5 milions d’euros més del preu contractualment estipulat. Afirma 
que si segueix aquesta progressió el termini d’execució de l’obra serà de 8 
anys. Espera que no sigui així. De tota manera, fa notar que el retard 
suposa que l’Ajuntament hagi de pagar 9.000 € cada mes. Per altra banda, 
critica la poca informació que l’oposició ha rebut en relació a aquesta obra.  
 
Pren la paraula el Sr. Garcia, que opina que els contractes estan per 
complir-se, i que si Acciona va proposar el preu que va proposar sabia a que 
s’atenia. Afirma que amb l’obra del Teatre està passant el mateix, és adir, 
que una empresa guanya el concurs perquè fa una baixa important i 
després demana una modificació del contracte per incrementar el preu. Es 



mostra contrari a aquesta pràctica i defensa que es compleixi el que es 
preveu en el contracte. 
 
Intervé el Sr. Ontañón, que manifesta que el que se li demana al seu grup 
en aquest punt és un vot polític. Considera que els serveis tècnics 
municipals haguessin hagut d’emetre un informe en el que s’especifiqués 
que l’increment d’obra no és imputable al promotor. Critica que els serveis 
tècnics “no es mullin”. 
 
Intervé el Sr. Elorza, que manifesta que, a risc de que es transgiversin les 
seves paraules “ el que  va començar malament, acaba malament”. 
Comenta que fa anys ja va haver-hi problemes amb la construcció de 
l’aparcament subterrani de la Plaça Pere Torrent. A l’igual que en les 
anteriors intervencions, el Sr. Elorza torna a recordar que es va fer una 
baixa molt important per part de l’empresa que va gunyar el concurs i el 
resultat és que, tres mesos després d’haver finalitzat el termini d’execució 
de les obres aquestes només estan realitzades en un 30%  i, per altra 
banda, ja s’ha hagut d’incrementar el preu del contracte en 1’5 milions 
d’euros més, això sense tenir en compte el que ha hagut de gastar 
l’Ajuntament en arrendaments de locals per a ubicar temporalment els 
serveis que estaven ubicats en l’antic edifici sobre el que s’està aixecant el 
nou edifici sòcio-cultural. 
 
Intervé el Sr. Codina, que explica que, en un primer moment, per fer 
l’estudi hidrogeològic, es van haver de fer els murs pantalla perimetrals. 
Això no va funcionar perquè el sòl no absorbia prou i no es va voler seguir 
per motius de seguretat. Després es van anar construint els pilars, però es 
va haver de treballar amb unes bombes submergides. 
 
Prossegueix el Sr. Codina, que reconeix que potser s’haguessin pogut fer els 
murs perimetrals i després licitar les obres, però s’hagués perdut molt de 
temps. Per altra banda, el Sr. Codina manifesta que eren coneixedors que, 
pel fet de passar per allà una riera, podien haver-hi problemes d’aigua, però 
la ubicació de l’edifici és la idònia perquè es tracta d’un lloc molt cèntric, i 
calia arriscar-se. 
 
El Sr. Codina afirma que és cert que només s’ha executat el 30% de l’obra, 
però afirma que és la part més complicada i espera que no hi hagi d’haver 
més modificacions. També recorda que Acciona ha proposat molts preus 
contradictoris que l’Ajuntament no ha aprovat. 
 
Pren novament la paraula el Sr. Coloma, que considera que en el concurs 
Acciona va fer una baixa molt important, del 16%, quan sabia que es 
trobaria amb problemes de pressió d’aigua perquè per allà hi passa una 
riera i perquè ja hi havia hagut antecedents d’aquest tipus de problemes 
tècnics en altres obres que s’havien fet allà. Afegeix que tothom sabia que 
hi hauria problemes d’aigua, ja que per alguna cosa el carrer s’anomena 
carrer Torrentó. 
 
Finalment, el Sr. Coloma espera que no hi hagi més modificacions, i diu que 
l’obra que en un principi es va anunciar com la que tindria menys cost per 
m2, potser al final acaba essent la més cara per m2. 



 
Intervé novament el Sr. Teixidor,  que posa de manifest que el retard és 
molt considerable i creu que l’oposició ha de fer crítica política, i que la 
crítica ha de ser constructiva. No obstant, espera que l’obra avanci 
degudament i que aviat es pugui gaudir d’aquest edifici, però lamenta que 
no s’hagi informat amb antelació de la situació als grup de l’oposició. 
 
Pren novament la paraula el Sr. Garcia, que reitera que l’empresa en el seu 
dia va ofertar un preu i entén que això s’hauria de complir i, fins i tit, se’ls 
hauria d’exigir danys i perjudicis pel retard en l’execució de l’obra. 
 
Intervé novament el Sr. Ontañón que, en primer lloc, vol recordar que 
l’oferta feta per Acciona no era la més baixa de les que es van presentar i 
que se’ls va adjudicar el contracte perquè van realitzar la millor proposta 
global. Dit això, el Sr. Ontañón, reconeix que la procedència d’aquesta 
modificació és discutible, i fa notar que ha trobat a faltar un informe dels 
serveis tècnics municipals en el que es pronunciïn clarament sobre la 
procedència o improcedència d’aquesta modificació contractual. 
 
Intervé el Sr. Elorza, que segueix insistint el allò manifestat en la seva 
primera intervenció, i retreu que políticament es prengués la decisió de no 
fer els estudis corresponents per saber el nivell de pressió d’aigua abans de 
licitar l’obra, i que el resultat d’aquesta decisió és la situació en la que ens 
trobem actualment. Afirma que aquesta obra s’ha gestionat malament, i 
recorda que en una sessió plenària anterior l’Alcalde va manifestar que si hi 
havia retard se sancionaria i espera que sigui així. 
 
Pren la paraula el Sr. Valls, recorda que el primer que va fer l’equip de 
govern de CIU en l’anterior legislatura va ser canviar el projecte que hi 
havia previst de fer una biblioteca i un teatre petit, perquè entenia que calia 
fer un projecte com el que es planteja. Continua el Sr. Valls dient que el 
projecte estableix que després de les pantalles perimetrals s’havia de fer un 
estudi hidrogeològic, i això és el que s’ha fet, i afirma que la modificació 
contractual es deu a circumstàncies no previstes en el projecte. En aquest 
sentit, afirma que la modificació no ve donada perquè es pretengui canviar 
el tipus de materials utilitzats en el projecte, no ve donada perquè es vulgui 
canviar, per exemple, el gres pel marbre, si no que ve donada pels, entre 
d’altres coses, excessos d’amidament que es deriven del que conclou 
l’estudi hidrogeològic. Es tracta, per tant, d’una nova necessitat no prevista 
en el projecte, i proposada per l’arquitecte facultatiu de l’obra, que és qui va 
redactar el projecte, que no treballa per acciona si no per l’Ajuntament. A 
més, i en relació a la implicació dels serveis tècnics municipals demanada 
pel Sr. Ontañón, li recorda que les certificacions presentades per l’empresa 
venen també signades per aquests. 
 
Prossegueix el Sr. Valls, que li diu al Sr. Coloma que, inclús comptant els 
treballs que s’han hagut de fer de les pantalles perimetrals, aquesta obra 
continuaria essent la més barata per m2 realitzada per aquest Ajuntament. 
 
El Sr. Valls, també explica que les abundants pluges del mes de març 
passat van fer que s’hagués de treballar sobre fang i això també va ser una 
circumstància imprevista que va obligar a realitzar treballs de més. També 



explica que part del retard també va venir perquè es va descobrir que les 
construccions de l’entorn no tenien fonaments. 
 
Pel que fa a la baixa que en el seu moment va realitzar l’empresa 
adjudicatària, que com s’ha dit per part d’alguns grups de l’oposició era una 
baixa excessiva, recorda que tècnicament no era una baixa temerària 
perquè la fórmula per a calcular la baixa temerària estava en el plec de 
condicions i els tècnics van donar per bona l’oferta per entendre que no 
s’incorria en baixa temerària. 
 
Per altra banda, el Sr. Valls nega que, tal com ha dit el Sr. Teixidor, no 
s’hagi informat a l’oposició. Afirma que en tot moment s’ha explicat quina 
era la situació de l’obra. 
 
Pel que fa al comentari del Sr. Elorza sobre el fet que s’hagin hagut de 
llogar locals per ubicar temporalment els serveis que hi havia en l’edifici que 
s’ha hagut d’enderrocar, el Sr. Valls respon que això és el que qualsevol 
grup que hagués estat governant hagués fet, perquè no es poden deixar de 
prestar serveis, per la qual cosa no li sembla lògic que s’exposi aquesta 
circumstància com a crítica negativa. 
 
En definitiva, el Sr. Valls conclou dient que les causes de la modificació 
contractual són per circumstàncies no previstes en el projecte, que la 
modificació la proposa la direcció facultativa de l’obra i que, des de l’equip 
de govern, estan totalment convençuts de la necessitat i de la ubicació 
d’aquest edifici. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde, que assegura que aquest és un gran projecte, 
i que ara que està en construcció, ells han prioritzat la seguretat. Considera 
que els més beneficiats per aquestes mesures de seguretat són els edificis 
del voltant d’aquesta obra, i diu que això només es valora quan passa 
alguna cosa. afirma que a l’equip de govern tampoc li agrada haver 
d’aprovar aquesta modificació, però si és necessària, cal dur-la a terme. 
 
A l’igual que el que havia manifestat el Sr. Codina, reconeix que les obres 
en aquest solar compten amb alguna dificultat, però afirma que és un lloc 
estratègic i que és la ubicació idònia.  
 
Per altra banda, l’Alcalde comenta que aquesta no és la única obra en la que 
han sorgit problemes tècnics, i recorda que l’aparcament municipal de Costa 
Carbonell, construït quan a Lloret governava el tripartit, encara avui hi ha 
goteres. 
 
Malgrat tot, l’Alcalde assegura que sap que la discussió política que avui 
estant mantenint és perquè tots els grups desitgen que aquestes obres 
s’acabin. 
 
Per acabar, l’Alcalde expressa la voluntat de fer constar, com a factor 
favorable a Acciona, que es tracta d’una empresa amb capacitat per fer 
aquesta obra. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde sotmet la proposta a votació 



que queda aprovada per majoria absoluta amb 12 vots favorables (grups 
municipals de CIU i PP), 7 vots contraris (grups municipals de PSC, IC-
V/EUIA,  i ERC) i 1 abstenció (grup municipal GRILL). El text íntegre de la 
proposta aprovada és el següent: 
 

Per part de l’Arquitecta Municipal en informe de data 24 de novembre 
de 2008 es recull la justificació tècnica de cadascuna de les actes de 
modificació d’unitats d’obra que ve recollida en l’informe tècnic emès 
per la direcció facultativa de l’obra del nou edifici a la Plaça Pere 
Torrent de Lloret de Mar sobre els preus contradictoris certificats a 
data 29 d’octubre de 2008 i que queda degudament transcrit: 
 

INFORME TÈCNIC D’URBANISME I OBRES 
 

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
Informe relatiu a l’estat de l’obra de construcció d’un nou edifici 
a la plaça Pere Torrent destinat a ús sociocultural a Lloret de 
Mar. 
 

ANTECEDENTS 
I. En data 28/07/2005 el Ple de la Corporació aprovà 

definitivament el projecte d’obra local ordinària del “NOU 
EDIFICI DE LA PLAÇA PERE TORRENT A LLORET DE MAR” 
redactat per l’arquitecte Dani Mòdol. 
El pressupost d’execució establert en el projecte era de 
8.866.257,57 (IVA A PART), és a dir, 10.284.858,79 
(IVA inclòs). 

 
II. En data 1/06/2006 el Ple de la corporació adjudicà a 

l’empresa Acciona Infraestructuras SA l’execució del 
projecte de “NOU EDIFICI DE LA PLAÇA PERE TORRENT 
A LLORET DE MAR” per un import de 8.560.087,97 € 
(IVA inclòs), el que suposa una baixa del 16.77 % 
respecte l’import base del Plec de condicions i per una 
durada de 26 mesos. Aplicant la despesa amb càrrec a la 
partida núm. 4510.63200 del pressupost vigent. 

 
III. En data 27/07/2006 tingué lloc la signatura del contracte 

administratiu per l’empresa ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS SA a tal efecte.  

 
FETS 

 
Amb motiu de la preparació dels pressupostos 2009 amb la present 
es pretén informar de l’estat de les certificacions emeses per part de 
l’empresa adjudicatària des de llavors fins a dia d’avui, amb si 
s’escau, les justificacions tècniques emeses per la direcció facultativa. 
 

CONCLUSIÓ 
 



1er.- En data 24/11/2008 l’última certificació emesa per Acciona, es 
la certificació nº 22 corresponent al mes d’octubre de 2008 en la que 
dels 8.560.087,97 € (IVA inclòs) es certifica a origen 2.541.410,59 € 
(IVA inclòs). Aquest import inclou la quantitat de 47.397,91 € (IVA 
inclòs) en concepte de control de qualitat. 
 
En aquesta certificació, que és a origen, es descriuen les partides 
executades d’on es desprèn que en aquests moments s’ha executat el 
29,26 % de l’estructura, el 0,2% de les instal.lacions i el 0.78% de la 
Seguretat i Salut, el que constitueixen el 30,24 % de l’obra.  
 
A dia d’avui l’obra es troba en fase d’estructura, amb la fonamentació 
totalment acabada, els sostres de planta soterrani -2 i -1 acabats i 
s’està  montant el ferro d’armat del forjat (sostre) de la meitat de la 
planta baixa ja que l’altra meitat s’ha formigonat aquesta setmana 
(17 de novembre) 
 
2on.- En data 24/11/2008 les partides d’enderroc i de moviment de 
terres, tenen un excés d’amidament  de 2.644,50 euros i 447.829,97 
euros respectivament. 
 
3er.- En data 24/11/2008 s’han signat actes de modificació d’unitats 
d’obra pels següents conceptes: 
 

• Obertura forats en llosa armada per retirada d'arbres 
• Tancament d'obra a base de bloc de formigó 
• Enderroc de llosa armada de complicada execució 
• Enderroc de mur de formigó armat en el perímetre de l'obra 
• Estintolament en trobades de panatlles dels c/ Torrento e Hipolit 

amb mitgera 
• Bombeig i control de sistema de drenatge 
• Montatge i desmontatge sistema de drenatge 
• Execució de pilotis CPI-4 de diametre 125 
• Execució de pilotis CPI-4 de diametre 150 
• Segellat de pantalles mitjançant sistema JET-GROUTING 
• Execució pou surgent 
• Junta bentonitica hidroexpansiva 
• Impermeabilització pous ascensor 
• Impermeabilització llosa cimentació 
• Formigonat de pilars en soterrani 

 
La justificació tècnica de cadascuna de les actes de modificació 
d’unitats d’obra ve recollida en l’informe tècnic emès per la direcció 
facultativa de l’obra en data 29/10/2008 i que es transcriu a 
continuació: 
 
“ INFORME A LA PROPIETAT DE L’OBRA DEL  NOU EDIFICI A 
LA PLAÇA PERE TORRENT DE LLORET DE MAR SOBRE ELS 
PREUS CONTRADICTORIS CERTIFICATS A DATA 29 D’OCTUBRE 
DE 2008  
 
Codi  Observació 



 
01.06  OBERTURA DE FORATS EN LLOSA ARMADA, PER A RETIRADA 
D’ARBRES. 

Aquest preu contradictori està datat en el 03/10/2006, és 
anterior a l’inici de l’obra (6/11/2006) i s’ha presentat un cop 
ja s’havia iniciat la seva execució. Per tant l’equip director de 
l’obra no té competéncia sobre la seva resolució. 
 

02.06  TANCAMENT D’OBRA AMB BLOC DE FORMIGÓ DE 20 CM DE 
GRUIX I UNA ALÇADA MÀXIMA DE 2M D’ALÇADA. 

 
Aquest preu contradictori està datat en el 03/10/2006, és 
anterior a l’inici de l’obra (6/11/2006) i s’ha presentat un cop 
ja s’havia iniciat la seva execució. Per tant l’equip director de 
l’obra no té competéncia sobre la seva resolució. 

 
03.06  ENDERROC DE LLOSA ARMADA 
 

Aquest preu contradictori està datat en el 26/10/2006, és 
anterior a l’inici de l’obra (6/11/2006) i s’ha presentat un cop 
ja s’havia iniciat la seva execució. Per tant l’equip director de 
l’obra no té competéncia sobre la seva resolució. 

 
04.06  ENDERROC DE MUR DE FORMIGÓ AL PERÍMETRE DE L’OBRA 
 

Aquest preu contradictori està datat en el 26/10/2006, és 
anterior a l’inici de l’obra (6/11/2006) i s’ha presentat un cop 
ja s’havia iniciat la seva execució. Per tant l’equip director de 
l’obra no té competència sobre la seva resolució. 
 

10.06  ESTINTOLAMENT EN TROBADA DE PANTALLES 
 

Aquest preu contradictori està datat el 1/02/2007. 
 
Es detecta en l’execució de les pantalles la manca de 
fonamentació de les edificacions veïnes. Aquest fet justifica la 
necessitat de garantir la inmobilitat de les pantalles al màxim 
per evitar possibles incidències en aquestes edificacions. 
 

18.07  ABATIMENT DEL NIVELL FREÀTIC 
18.07RR BOMBEIG I CONTROL DEL SISTEMA DE DRENATGE 
 

Aquests preus contradictoris estan datats el 22/02/2007. 
 
El projecte executiu redactat per l’equip director de l’obra 
establia la necessitat de dur a terme un estudi hidrogeològic a 
l’obra un cop executades les pantalles perimetrals. D’aquest 
estudi se n’ha després les necessitats reals de bombeig per 
poder dur a terme els dos soterranis de l’edifici. Fins a aquest 
moment no s’ha pogut establir el cost econòmic per dur a 
terme l’abatiment que queda desglosat en el presents preus 
contradictoris.  

 
    m42.07  EXECUCIÓ DE PILOTS CPI4 DE DIAMETRE 125 
43.07  EXECUCIÓ DE PILOTS CPI4 DE DIAMETRE 150 

 
Aquests preus contradictoris estan datats el 24/09/2007. 



 
Com a conseqüencia dels problemes sorgits en l’execució 
d’algun dels pilots primers, s’estableix entre totes les parts 
(constructora, propietat i direcció facultativa) la necessitat 
d’executar els pilots de projecte amb un sistema més segur 
que l’establert inicialment. Aquest sistema consisteix en 
l’encamisat (CPI-4) dels pilots descrits a projecte prèviament a 
la seva execució. 
 

47.07  SEGELLAT DE PANTALLES MITJANÇANT SISTEMA JET-
GROUTING 
 

Aquests preus contradictoris està datat el 4/12/2007. 
 
Durant l’extracció de les terres en l’àmbit inmediat a 
l’aparcament existent, es va descobrir que la geometria de les 
pantalles existents no corresponia amb les dades facilitades a 
l’inici de la redacció del projecte extretes de l’arxiu municipal. 
L’esviaix aparegut va fer recomanable, per poder garantir 
l’estanqueitat del vas interior de pantalles, el segellat entre les 
pantalles existents i les de nova execució. 
 

50.08  IMPERMEABILITZACIÓ LLOSA FONAMENTACIÓ 
51.08  IMPERMEABILITZACIÓ POUS ASCENSOR I POUS DE BOMBEIG 
58.08  EXECUCIÓ DE POUS SURGENTS 
59.08  JUNTA BENTONÍTICA HIDROEXPANSIVA 
 

Aquests preus contradictoris estan datats el 14/02/2007 I 
18/07/2008. 
 
Durant l’execució de la subbase de la llosa de fonamentació es 
comprova la dificultat per garantir l’estanqueitat dels 
soterranis donada la presència abundant d’aigua i la dificultat 
del bombeig tot i que s’incrementa el sistema previst. Es 
decideix incrementar les mesures establerts en projecte per 
garantir la impermeabilització al màxim. 
 

60.08  FORMIGONAT ESPECIAL EN ELS CAPS DELS PILARS DE 
SOTERRANI 
 

Aquest preu contradictori esta datat el 23/07/2008. 
 
Vista la dificultat en l’execució dels primers trams dels pilars 
del segon soterrani (emplaçament i grans dimensions dels 
camions de bombeig, mànegues rígides per a la posada en 
obra del formigó de desplaçament difícil, lentitud en l’execució, 
aspecte superficial del formigó, etc.) s’estableix l’execució del 
formigonat dels caps dels pilars mitjançant un camió bomba de 
dimensions reduïdes amb manegues flexibles i d’un diàmetre 
inferior, amb un formigó de resistència característica de 35 
N/mm2, consistència fluida i àrid del 12.  

 
Tal com es desprèn de l’informe de la direcció facultativa, les 4 
primeres actes de modificació d’unitats d’obra, son imputables a les 
obres d’enderroc de l’edifici existent prèviament  i no a les obres 
d’execució de l’edifici sociocultural. 



L’import total d’aquestes 4 actes ascendeix a la quantitat de 
88.042,21+IVA. 
 
La resta d’actes de modificacions d’unitats d’obra responen per una 
banda a la necessitat de garantir el màxim possible l’estanqueïtat del 
sotarasant de l’edifici davant l’entrada d’aigua i per una altra banda a 
la necessitat de millorar el sistema d’execució de la fonamentació 
degut als problemes sorgits per culpa de l’aigua. 
 
En data 24/11/2008 l’ultima certificació de preus contradictoris 
emesa per Acciona, es la certificació nº 17 corresponent al mes 
d’octubre de 2008 en la que es certifica a origen 1.301.868.25 € (IVA 
a part). De la que cal descomptar  la quantitat de 88.042,21+IVA 
imputables a les obres d’enderroc previ. 
 
Altrament, cal tenir en compte que manca certificar la quantitat de 
65.219.9 € (IVA a part ) en concepte de bombeig executat fins el 15 
de novembre i el desmontatge del sistema de drenatge”. 
 
Atès que dels informes reproduïts es desprèn que el preu del 
contracte (8.560.087’97 €) s’ha de incrementar en  1.585.822’25 €, 
IVA inclòs 
 
Atès allò establert als articles 101 i 146 del RDL 2/2000, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, norma aplicable en el moment 
d’adjudicació del contracte i que, per tant, regeix durant la seva 
execució. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar la justificació tècnica de cadascuna de les actes de 
modificació d’unitats d’obra que ve recollida en l¡’informe tècnic emès 
per la direcció facultativa de l’obra del nou edifici a la Plaça Pere 
Torrent de Lloret de Mar sobre els preus contradictoris certificats a 
data 29 d’octubre de 2008. 
 
SEGON. Aprovar la modificació del contracte d’obra de construcció de 
l’edifici sòcio-cultural de Lloret de Mar, en el sentit d’’incrementar el 
preu del contracte en 1.585.822’25 € (IVA inclòs) més. 
 
TERCER. D’acord amb allò establert a l’article 146.3 b) del RDL 
2/2000, atorgar a Acciona Infraestructuras, S.A., empresa 
adjudicatària de l’esmentat contracte, un termini de 3 dies a fi i a 
efecte que formuli les observacions o al.legacions que cregui 
convenient a aquesta modificació, amb el benentès que si passat 
l’esmentat termini no les ha formulat, la modificació s’entendrà 
definitivament aprovada. 
 



QUART. Notificar aquest acord a Acciona Infraestructures, S.A. i a la 
Intervenció municipal, pel seu coneixement i efectes escaients. 
 

9. PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2009 QUE 
INCLOU EL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ, EL DE L’OO.AA. 
SERVEIS DE COMUNICACIÓ I L'ESTAT DE PREVISIÓ DE LLORET 
FUTUR, S.A. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que 
presentarà el projecte de pressupost general per a l’any 2009, que inclou el 
pressupost de la Corporació, el de l’organisme autònom Serveis de 
Comunicació i l’estat de previsió de Lloret Futur SA. 
 
En relació als ingressos, els impostos directes pugen a 16.503.175 € i 
destaca l’IBI i l’Impost de vehicles de tracció mecànica, amb un increment 
respecte l’any passat de 5’36%. Quant als impostos indirectes, pugen a 
1.050.300 €, on es destaca principalment l’impost sobre construccions i 
obres, amb una previsió a la baixa de més d’un 37%, que suposa 625.000 
euros. 
 
Hi ha un gran apartat en el capítol 3, que correspon a taxes, que regula les 
visites a museus i exposicions, instal.lacions esportives, aparcaments, 
recollida i transport d’escombraries, subministrament d’aigua, ocupació de 
subsòl, activitats al carrer, etc. I tot aquest paquet puja a la quantitat de 
15.051.110 €, que suposa un 3’81% més que l’any passat. 
 
En el capítol 4 de transferències corrents, es pot destacar la participació en 
tributs de l’Estat, la participació en fons de cooperació local de Catalunya, 
de les comunitats autònomes i de la Diputació, i s’ha pressupostat 
8.674.310 €, que és un 11’51% més. Aquesta puja bé donada per 
l’adequació en el padró de 2 anys enrere de l’aportació en els tributs de 
l’Estat. 
 
Pel que fa als ingressos patrimonials, en el capítol 5 es pot destacar les 
concessions de platges, la concessió variable del servei d’aigües, en cànon 
de l’estació d’autobusos, així com el conveni de tractament de residus de la 
comarca,  i puja a la quantitat de 6.320.220 €, que és un 5’31% més que 
l’any anterior. 
 
Les transferències de capital, que venen donades (en aquest cas) per la 
Generalitat de Catalunya, concretament per l’ACA, per la planta de triatge i 
l’aportació per l’ampliació de l’abocador, pugen a 12.694.744,97 €. Aquí 
també estan incloses les aportacions d’empreses privades, com l’últim 
pagament del cànon d’Aqualia i les aportacions de les urbanitzacions 
Normax i Suró Gros en forma de quotes urbanístiques. 
 
El capítol 9 de passius financers, puja a 6.632.627,47 €, i vol destacar que 
s’ha baixat l’operació de crèdit en vers l’any passat en 1 milió d’euros, per 
tant, hi ha una baixa del 15%. 
 
Pel que fa al capítol 1 de despeses, que corresponen a personal, puja la 
quantitat de 14.590.965 €, un 4’54% més. El capítol 2 de béns corrents i 



serveis, que puja a 23.974.470 €, amb un increment del 3’73%, s’hi 
recullen els lloguers, rèntings, conservacions, manteniments i reparacions 
de material i maquinària, de vehicles, materials d’oficina, subministrament 
de llum, aigua i gas, enllumenat públic, combustibles, vestuari, diversos 
consums de telèfon, assegurances, quotes de la FEMP i l’ACMP, etc. 
 
El capítol 3 de despeses financeres, fa referència als interessos dels 
préstecs formalitzats, que puja a 1.324.600 € i suposa un 4’86% més. Les 
transferències corrents, recollides al capítol 4, són les aportacions que fa 
l’Ajuntament de Lloret de Mar a diferents consorcis, entitats o a països del 
3r. mon, puja a 3.148.100 €, un 3’63% més. 
 
Finalment, el capítol 9 de passius financers puja a 4.465.000 €, gairebé el 
9% més. 
 
A l’apartat d’inversions, capítol 6, es gestionarà un pressupost d’inversions 
de 19.213.352,44 €, on les partides més destacades són l’adquisició de 
terrenys de Can Buc per a la construcció d’un sociosanitari a Lloret, el 
projecte del pla especial del casc antic que s’ha d’acabar de redactar, es 
continua amb reformes en l’enllumenat, en la xarxa d’aigua i de 
clavegueram, la construcció de la planta de triatge i l’ampliació de 
l’abocador, la continuïtat en la construcció del sociocultural i del teatre, 
entre altres. Aquests diners es financen de la següent manera: 96.000 €  
venen de recursos propis; 8.312.471 € per subvencions o convenis; 
6.632.607 € mitjançant una operació de crèdit; continua la darrera anualitat 
del cànon d’externalització de l’aigua d’Aqualia amb 3.150.000 €; provenen 
d’altres recursos (quotes urbanístiques) més 1.232.000 €. 
 
El ràtio d’endeutament, sense incloure el nou préstec a concertar sobre els  
ingressos nets de la liquidació consolidada de l’any 2007, que va ser de 
45.400.000 representa un 89’58 % sobre 110. Per tant, aquest 
endeutament està dintre d’un marge correcte. 
 
Es pot dir que és el pressupost d’inversions més gran que ha hagut mai a 
Lloret de Mar. 
 
Continua dient que també s’aprova el Pressupost de l'OO.AA. Serveis de 
Comunicació per  a l’exercici del 2009, xifrat en 381.160,15 €, i l’aportació 
a la societat Lloret Futur, S.A. per un import de 1.520.000,00 €. 
 
També s’aprova l’estat de consolidació del pressupost general, format per 
les xifres que ha explicat anteriorment, així com les bases del pressupost.  
 
Destaca que les aportacions als càrrecs electes, als càrrecs amb dedicació 
exclusiva i les aportacions per a compensar les despeses dels grups 
municipals, no experimentaran cap augment envers l’any 2008. Que d’acord 
amb el projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2009, 
les retribucions de personal de l'Ajuntament experimentaran un increment 
del 2 % respecte al 2008. 
 
Així mateix, s’aprova la modificació de la plantilla de funcionaris i de 
personal laboral, fix, temporal i eventual per a l'any 2009, així com una 



dotació de 353.894,88 € pel complement de productivitat  i d’assistència. 
Per últim, s’aprova l'Annex d'Inversions del Pressupost de la Corporació per 
un total de 19.423.352,44 €. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que avui s’aprova el pressupost presentat per 
l’equip de govern, i manifesta que amb algunes de les inversions el grup 
d’ERC hi ha estat d’acord. 
 
Les inversions han sortit a la premsa, amb una aportació de 9 milions, però 
si es desglossa, sembla que l’Ajuntament faci tota aquesta aportació, i no és 
així. Hi ha aportacions d’empreses com Aqualia (3.150.000 euros), el 
Casino (372.000 euros), la Generalitat (100.000 euros), la planta de triatge  
(2.822.679 euros), l’ampliació de l’abocador (4.707.792 euros) i la 
Diputació (205.000 i 105.000 euros). Es tracta en total de 12 milions que 
aporten entitats privades o públiques, però no l’Ajuntament. 
 
D’entitats privades donen 3.522.000 €, la Generalitat un total de 7.630.471 
€, la Diputació 310.000 i les urbanitzacions 1.232.273 €, que fan un total de 
12.694.744 €, d’unes inversions de 19 milions. 
 
No vol entrar a valorar les xifres dels capítols 1 i 2, però és bo saber cap a 
on es va. De les inversions previstes, algunes d’elles subvencionades per 
altres administracions, la resta són millores de carrers. També troba 
partides que estan rebaixades de forma exagerada, sobretot del capítol 2, 
però considera que es pot veure incrementada al cap dels anys; tot i que 
veu que s’han apujat la retirada de vehicles, les multes i les sancions 
urbanístiques. 
 
Intervé, a continuació, el Sr. Teixidor dient que en el punt anterior han 
aprovat una modificació de crèdit amb una quantitat important, i això 
demostra que els pressupostos són una eina viva, una eina dinàmica. 
 
Com se sol dir, el paper ho aguanta tot. Aquests pressupostos són els més 
elevats de la història d’aquest Ajuntament, sobretot gràcies a aportacions 
extraordinàries per part de la Generalitat i el Govern central per fer dues 
inversions importants: la planta de triatge i la 3a. fase de l’abocador, on 
s’invertiran més de 100.500.000 euros entre totes dues, un total del 40% 
de les inversions, que analitzarà més endavant. 
 
Voldrien que aquests pressupostos, que tècnicament són correctes, es 
convertissin en políticament responsables, respectuosos, restrictius, 
realitzables i reals. Responsables perquè es gastin els diners de forma 
correcte i útil; respectuosos perquè tinguin en compte l’esforç que suposa 
per als lloretencs i lloretenques a l’hora de pagar els seus impostos i taxes 
públiques; restrictius perquè demostrin la voluntat de gastar el mínim per 
donar el màxim de serveis als ciutadans, donada la situació econòmica 
actual; realitzables perquè el que tenen previst ingressar sigui cert i el que 
tinguin previst gastar també sigui una realitat; i reals, perquè la intenció 
política i econòmica d’aquests pressupostos estigui al costat de les 
necessitats quotidianes del nostre poble. 
 
Veuen que en el capítol d’ingressos, la gran davallada en la recaptació, un 



37% en l’impost de construccions, considera que és una realitat que passa a 
tots els municipis i que cal assumir-la. 
 
També es troben a faltar ingressos com els de les mostres comercials, 
també troben a faltar la concessió del trenet turístic. I quant a les despeses 
entén que aquí és on s’ha de ser realistes, respectuosos i restrictius, o al 
menys tenir aquesta voluntat. 
 
Es genera poc estalvi, només 96.000 €, que d’un pressupost de 62 milions 
considera que és molt poc. 
 
Tot seguit, presenta la següent esmena, relativa al minorament de diverses 
partides: 
 

“Es proposa el minorament de les partides de despeses generals i a 
empreses de l’entitat local Lloret Futur SA, que a continuació es 
detallen, per generar més estalvi i augmentar en les inversions que 
es relacionen: 
 
Partida  Denominació    Import 
7510.43000 Aportació Lloret Futur SA 100.000 
1110.22705 Òrgans de Govern-Est.treballs i gestió 20.000 
1210.22200 Serveis generals-telèfon i altres 15.793 
1110.22602 Org. Govern – butlletí 10.000 
5100.22606 Promoció econòmica 40.000 
4220.22604 Cultura-Despeses activitats 20.000 
 Total minorament .............................. 205.793 

 
Es proposa invertir la quantitat de 205.793 euros (IVA inclòs) en la 
instal.lació d’una coberta i estructura autoportant, segons pressupost 
i característiques que s’adjunten, al pati de l’escola Àngels Alemany.” 

 
Vol agrair a la regidora d’educació el fet de posar-se en contacte amb 
aquesta escola per dir-los que hi havia aquesta inquietud per part del GRILL 
de fer aquesta obra. A continuació, presenta una segona esmena: 
 

“Es proposa invertir la quantitat de 21.000 euros (IVA inclòs) al 
col.legi Àngels Alemany, en la construcció d’una visera construïda 
amb panell Sandwich (similar a la de la llar d’infants Els Pops), a les 
classes de preescolar (P3, P4, P5) que donen al pati del c/ Sra. de 
Rosell, a fi d’evitar les molèsties que provoca als nens i nenes que 
ocupen les mencionades aules, l’excés de sol en determinades hores i 
èpoques de l’any. 
 
Per finançar l’esmentada inversió, es proposa el minorament de la 
següent partida, partida d’inversions: 
 
N. 17 - Serveis d’urbanisme - encàrrecs i projectes 
tècnics 

336.000 

Nova partida: construcció visera col. Àngels Alemany 21.000 
Total ......................................... 357.000” 



 
Si aprovessin les dues esmenes, que una d’elles ja la varen demanar en 
l’últim Ple de pressupostos, es faria realitat el que va dir el Sr. Alcalde que 
aquesta pista coberta es faria amb el crèdit de l’ICO, tot i que aquest estava 
destinat íntegrament a una altra obra, però en el seu moment ja es va dir 
que no era suficient la quantitat que s’hi destinava.  
 
Així, es demostraria la voluntat de consens amb el seu grup i amb la resta 
de grups que van votar a favor, només amb el vot negatiu de CIU. 
 
En cas de voler buscar consens amb les obres de l’escola per poder-la fer 
factible, el primer seria aconseguir els diners i, si no s’arribés a fer aquesta 
instal.lació, que es destinessin a inversions i d’aquesta manera no es 
perdrien. 
 
Saben que l’estalvi serà difícil, està convençut  que han hagut d’encaixar 
molt bé els números per quadrar aquest pressupost. Tot i que no hi ha 
participat, està convençut que ha estat difícil, sobretot en aquest moment. 
 
Pel que fa a la resta d’inversions, vol fer una reflexió. Totes les inversions 
són bones, i l’equip de govern ha triat un criteri o un altre en cadascuna 
d’elles, però totes són útils per al poble. Però si els sorprèn que es destinin 
69.900 € en millorar una pista coberta que hi ha en el CEIP Pere Torrent 
canviant el terra perquè els nens puguin patinar més bé. Ell considera que 
ja s’hi patina bé. Considera que aquesta inversió potser no seria prioritària, 
així com la de canviar la tanca de l’entorn. Però no han volgut esmenar 
aquesta inversió. 
 
En el complex sociocultural aquest any s’hi destinen 2.000.000 €, per a 
l’any 2010 la quantitat de 2.200.000 €, per tant preveuen que aquesta obra 
no finalitzi fins al 2010. Esperen que així sigui i que no hi hagin més 
dificultats. 
 
Quant al teatre esperen que es puguin solventar els problemes que han 
hagut amb l’empresa adjudicatària de les obres, i destinar-hi els diners que 
es tenen previstos. 
 
Veuen dues inversions que els ha cridat l’atenció: una és la redacció del 
projecte del pavelló de Pompeu Fabra, que té una quantitat molt elevada, 
els honoraris són del 25% de l’import del projecte; els serveis tècnics 
municipals ho justifiquen dient que engloba tots els estudis i així no hi 
haurà  cap sorpresa, per tant, la donarien com a bona.  
 
La redacció d’aquest projecte ja es va iniciar fa un any per la quantitat de 
1.400.000 € que van venir d’un crèdit de l’ICO, i ja en aquell moment ja es 
va dir que no hi hauria suficient inversió per fer un PAV-2. Es preveia fer-lo 
al costat del pavelló municipal, però en una Junta de Portaveus es va decidir 
aquesta nova ubicació. El seu grup considera que aquest tipus de pavelló 
quedarà molt gran en l’espai on es vol construir, serien partidaris de fer una 
pista coberta amb graderies, com té la Generalitat. 
 
La construcció d’aquest pavelló es contradiu amb el que es va aprovar en el 



Mapa d’Instal.lacions Esportives Municipals, que preveia en aquell pati un 
POL-2 o un SAL-3, que són models de la Generalitat. 
 
Considera que cal definir bé el projecte i la seva ubicació, perquè entre els 
1.400.000 € sumats als més de 550.000 € que s’hi destinen aquest any es 
pogués tirar endavant. 
 
Continuen pensant que l’espai no és l’adequat. El POL-2, que és una pista 
esportiva doble, ocupa 1.125 metres (la meitat del terreny), mentre que el 
PAV-2 n’ocupa 2.000. 
 
Vol recordar que les necessitats d’aquesta escola i les reclamacions fetes no 
són d’un pavelló sinó d’un gimnàs. Caldria informar-los de la grandària que 
ocuparà aquesta obra. En una reunió que els van convocar es van presentar 
diversos models, que creu que minimitzarien l’impacte d’aquella zona i 
podrien donar els mateixos serveis. Cal tenir en compte que per fer aquest 
pavelló caldrà treure part de les pistes de petanca i reubicar-les a l’interior 
del pati. 
 
Entén que s’hauria de fer una actuació més respectuosa, tenint en compte 
que no és de competència municipal. La construcció d’aquest gimnàs 
l’hauria de fer una altra administració, però ja que no és així al menys que 
el que es faci sigui respectuós i necessari. 
 
Volen escoltar la postura del Sr. Alcalde respecte les esmenes que ha 
presentat el GRILL en els pressupostos. Saben que el seu vot en els 
pressupostos no és massa important, tenen majoria absoluta suficient per 
tirar-los endavant. 
 
L’any passat també van presentar esmenes al pressupost, algunes es varen 
acceptar i altres no; i de les acceptades algunes s’han complert i altres no. 
Per tant, volen saber la voluntat de l’equip de govern de tirar endavant les 
esmenes, que per ells suposaria poder aprovar aquests pressupostos amb el 
seu vot afirmatiu, tot i ser conscients que mai el seu grup gestionarà 
aquests pressupostos. Intentaran amb les seves esmenes fer una crítica 
constructiva i així aportar el seu granet de sorra, i els agradaria veure  
alguna obra en algun indret de Lloret que hagués sortir d’iniciativa del seu 
grup. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que de nou estan davant d’un dels temes 
més importants de la legislatura de l’any, per la seva transcendència i com 
pot afectar al desenvolupament de la població de Lloret. Els pressupostos de 
la corporació són ni més ni menys que l’expressió de la voluntat política de 
l’equip de govern que els elabora i, els grups polítics que estan a l’oposició 
es veuen obligats a esmenar-los, a presentar esmenes perquè aquests 
pressupostos siguin més participatius i és el que han fet, presentar 
esmenes, la qual cosa no vol dir que la resta ja els va bé, perquè està clar 
que aquests no serien els seus pressupostos. 
 
Però abans de presentar les esmenes comenta algunes partides d’ingressos. 
La més important, impostos directes. En concepte d’IBI i impost municipal 
de circulació aquest any s’ingressarà més de 14,5 milions d’euros gairebé 



un milió més que l’any passat, però també s’incrementa la previsió de les 
multes de trànsit i la retirada de vehicles (la grua), i també les sancions 
urbanístiques.  
 
Fa pocs dies urbanisme va fer una mena de “Razzia” per les urbanitzacions i 
va detectar centenars d’irregularitats que va sancionar. Ja estan d’acord 
que qui incompleixi pagui una sanció, però tothom. També s’hi s’incompleix 
a Can Juncadella, i li agradaria saber quan va pagar de sanció el propietari 
de Can Juncadella pel moviment de terres, trencadissa d’arbres i 
construcció de la famosa escala de fusta fins a la platja, sense permís. 
 
Una altra partida d’ingressos, la de construcció i obres, com tots saben 
l’Ajuntament no ha apujat l’IPC, i pagaran el mateix que l’any passat. 
Precisament la gent que s’ha enriquit amb el totxo i l’especulació 
urbanística, aquests pagaran menys. La previsió que es va fer l’any passat 
d’aquesta partida va ser 1.650.000 i degut a la crisi no s’han recaptat ni el 
50%. Aquest any la previsió que es fa és de 1.050.000 euros, 600.000 
menys que l’any passat. Esperen i desitgen que es compleixin les previsions 
perquè això voldrà dir que la cosa s’arregla, encara que no en fa la pinta. 
 
Una altra partida d’ingressos importants, la participació als tributs de 
l’Estat: ingressen 6.777.000 euros, 835.000 mes que l’any passat. També hi 
ha ingressos que no entenen, per exemple la Llar d’Infants “Lola Anglada” 
ingressa 10.000 euros més i la Llar d’Infants “Els pops” baixa 13.000, 
espera que se’ls hi expliqui. 
 
També farà un comentari sobre l’apartat d’inversions, vol recordar que dels 
més de 19.000.000 d’euros previstos per a inversions, més del 38% els ha 
aportat el govern catalanista i d’esquerres de la Generalitat. I més 
concretament, la Conselleria de Medi Ambient que gestiona ICV-EUA. 
 
Aquestes són les esmenes que presenten als pressupostos. 
 
Primera esmena: 

“Destinar a la partida 4220.22607 Ensenyament, activitats diverses, 
la quantitat de 233.000 euros, que vindrien de les següents partides: 
 
1110.10000 Òrgans de govern, retribucions alts càrrecs 21.000 
1110.22601 Òrgans de govern, atenc. repres. 20.000 
7510.22604 Turisme, activitats diverses 67.000 
1110.22606 Òrgans de govern, reun. Confer. 10.000 
5100.22606 Promoció econòmica, activitats diverses 100.000 
4320.22706 Serv.urbanisme, assessorament urb. 15.000 

 
Aquest total de 233.000 € es destinaria per a engegar el programa de 
gratuïtat de llibres de text i el seu posterior reciclatge, en 
l’ensenyament obligatori”. 

 
Segona esmena: 

“Destinar a la partida 3231.22604 Prom. Dona, activitats diverses,  la 
quantitat de 157.000 euros, que vindrien de les següents partides: 
 



1110.22602 Òrgans de govern, public. (butlletí) 38.500 
6220.22606 Comerç, activitats diverses 10.000 
4510.22607 Festes populars, despeses diverses 10.000 
4630.22706 Com. I part. Ciut., contracte (TV) 80.000 
1110.48901 Òrgans de govern, transf.grups mpals. 18.500 

 
L’objectiu e l’increment d’aquesta partida és per poder posar en 
marxa el Pla de la Dona, que aquest mateix Ple va aprovar per 
unanimitat.” 

 
Tercera esmena: 

“Destinar a la partida 4517.22604 Casal Jubilat, activitats pla 
integral,  la quantitat de 43.500 euros, que vindrien de les següents 
partides: 
 
5410.22704 Noves tecnologies, contracte TV3 16.000 
1110.22706 Òrgans de govern-Est.treb.i gestió 7.500 
4630.22602 Com. I part. Ciut., activitats diverses 20.000 

 
Aquest total de 43.500 es destinarà per al Pla Integral de la Gent 
Gran.” 

 
Quarta esmena: 

“Destinar a la partida 4610.22607 Casal de Juventut, activitats 
diverses, la quantitat de 160.000 euros, que vindria de la partida: 
7510.44000 Turisme-aport. Lloret Futur SA: 160.000 € 
Aquest total de 160.000 € es destinarà al Pla Local de Joventut.” 

 
Vol fer un comentari, i és que ells no varen aprovar el Pla Local de Joventut 
per una raó molt senzilla, i és que amb l’estadística que va presentar l’equip 
de govern no es podia fer un pla amb unes condicions òptimes ja que 
aquesta no era gaire real. 
 
Cinquena esmena: 

“Destinar a la partida 3230.48001 Benestar i Família, transferències 
corrents famílies, la quantitat de 50.000 euros, que vindria de la 
partida: 
7510.44000 Turisme-aport. Lloret Futur SA: 50.000 € 
Aquest total de 50.000 € es destinarà a la prevenció d’exclusió social 
de les famílies.” 

 
Sisena esmena: 

“Destinar a la partida 3230.22709 Benestar i Família, prevenció 
social, la quantitat de 200.000 euros, que vindria de la següent 
partida: 
7510.44000 Turisme-aport. Lloret Futur SA: 200.000 € 
Aquest total de 200.000 € es destinarà per prevenir l’exclusió social 
de les persones.” 

 
Aquestes esmenes entenen que són perfectament assumibles i propiciaran 
una participació de la població de Lloret als pressupostos més equitativa, 
perquè el que proposen és més austeritat i més programes socials. 



 
Seguidament, intervé el Sr. Ontañón dient que el seu grup donarà el vot 
afirmatiu als pressupostos. Entenen que s’ha fet un rècord de números en 
una situació econòmica difícil que com la que s’està travessant, amb un 
horitzó no gaire optimista, per tant consideren que és un pressupost valent. 
 
No poden acceptar les crítiques que ha sentit relatives a què el pressupost 
d’inversions és degut a recursos aliens, tan de bo tots els recursos del 
pressupost d’inversions fossin aliens, ja que això demostraria que ha hagut 
una bona gestió, perquè quan no hi ha recursos aliens s’ha d’utilitzar el 
crèdit i aquest s’ha de tornar. 
 
No recorda cap pressupost d’aquest Ajuntament que hagi tingut un estalvi 
per sobre de l’1%. Per tant, entenen que és un bon pressupost, que és un 
pressupost històric i que amb el seu resultat es reconeixerà. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Elorza dient que si aquest pressupost 
és històric ja veuran si és per positiu o per negatiu. 
 
Es refereix a un comentari que ha fet el Sr. Alcalde al Sr. Garcia sobre la 
planta de triatge que està en el pla d’inversions, i és que quan governava el 
PSC aquesta planta s’hagués fet amb el que pagaven els lloretencs, 
principalment perquè era CIU qui governava a la Generalitat i en aquest cas 
no tenia cap mena d’intenció de subvencionar ni d’invertir als municipis de 
les comarques gironines, i molt menys a Lloret. I això és història, i 
qualsevol informació contrària és faltar a la veritat. 
 
Les inversions que s’estan fent per part de la Generalitat amb el tripartit i 
per l’Estat amb el PSC, a les comarques de Girona i concretament a Lloret 
de Mar són històriques. Per tant, en lloc de plorar de què no es reben 
ajudes econòmiques, es lloés el fet que per primera vegada si que s’està 
ajudant. 
 
De les inversions que fa aquest Ajuntament, d’aquests 26 sumant els 6 
milions del pla de Madrid, més d’un 50% es reben a través d’aquests tipus 
de subvencions, que abans no arribaven. 
 
Continua dient que aquest pressupost el PSC no el pot aprovar perquè no 
tenen confiança amb aquest equip de govern perquè ha estat irresponsable. 
Ell no volia entrar en aquest terreny, però després de la resposta que s’ha 
fet abans i de les notícies aparegudes a la premsa, no té altra opció. 
 
Com a principal irresponsabilitat, posa com exemple els 10 milions de 
Solmar. Considera que s’ha fet una mala gestió d’aquest conveni, ja que  
qualsevol persona amb dos dits de front alhora de pactar-lo hagués 
assegurat aquest import amb un aval bancari, tan senzill com això. I ara no 
s’estaria patint per la piscina ni pel fet de no poder cobrar aquests 10 
milions. 
 
L’empresa Solmar ha presentat concurs de creditors, aquesta és la notícia 
que ha sortit al diari, i es veia a venir, per tant ara serà difícil cobrar-los. 
 



L’equip de govern té una responsabilitat, i és que tot i no haver pagat els 2 
milions d’euros inicials que s’havien de pagar, va donar la llicència per fer la 
divisió horitzontal, amb l’excusa que poguessin començar a vendre i així 
poder pagar aquests 2 milions. Però la realitat és que hi ha famílies que han 
entregat aquests diners ni que no veuran aquests pisos.  
 
Aquesta irresponsabilitat els hi prohibeix radicalment, al grup PSC-PM, ser 
partícips d’aquest pressupost, ja que s’ha tractat a l’Ajuntament de Lloret 
com si fos una immobiliària i no com un ajuntament de cara a la població. 
 
Per últim, intervé el Sr. Valls contestant al Sr. Elorza que els 10 milions no 
hi figuren en aquest pressupost, tant de bo hi fossin. 
 
S’ha parlat molt de la gran inversió que fa a Lloret la Generalitat de 
Catalunya amb la planta de triatge i l’abocador, i és cert. Fa molt temps 
altres equips de govern ja varen intentar arribar a acords amb la 
Generalitat, i no ho varen aconseguir; concretament, la planta de lixiviats, 
que es van presentar 7 convenis i no es va arribar a cap acord. Finalment es 
va fer la planta de lixiviats, prorrogant la concessió i carregant-ho a la taxa 
d’escombraries del ciutadà de Lloret de Mar. 
 
Aquest equip de govern ha de fer l’ampliació de l’abocador, i es preveu amb 
diferents fases, amb un costa de 4.700.000 €. Però tenien una solució, que 
seria apujar el rebut de les escombraries, tal i com es va fer amb la planta 
de lixiviats. 
 
Però enlloc d’això van anar a demanar ajuts al govern de la Generalitat, 
amb l’objectiu que l’Ajuntament de Lloret de Mar tingués finançament de tot 
tipus, i millor si podia ser per via de subvenció. 
 
Continua dient que l’argument a favor de l’equip de govern, sense voler, li 
ha donat el Sr. Garcia en la seva intervenció. Perquè totes les intervencions 
parlen de la planta de triatge. L’equip de govern a arribat a un acord amb el 
qual, amb cost zero per l’ajuntament arriben aquests diners.  
 
I l’argument és senzill: l’equip de govern ha plantejat una negociació en la 
que hi guanyin totes les parts. I en aquest conveni hi guanya l’Ajuntament 
de Lloret de Mar, que no carregarà a les taxes dels seus ciutadans 
4.700.000 €; però també hi guanya la Generalitat de Catalunya, en el sentit 
que Lloret resolt el tema de les escombraries a 22 municipis de la comarca 
de la Selva. Aquí hi guanya tothom.  
 
Com que l’abocador és municipal, estan pagant a Lloret el cost 
d’oportunitat, pel fet de situar allò que no sabien situar en un punt, i pagar 
les obres. El problema que tenia la Generalitat, que no sabia on abocar les 
escombraries, la resolt Lloret de Mar. 
 
Quan el Sr. Garcia parla que aporten el 38% del pressupost, quan ells han 
solucionat el 100% del problema d’escombraries de la comarca. 
 
Contestant al Sr. Coloma, li diu que les obres les farà l’Ajuntament de 
Lloret, perquè els diners també els rebrà l’Ajuntament, no passaran per un 



tercer. La Diputació, el que hauria de fer és no donar aportacions per 
inversió sinó per despesa corrent, que és el gran mal de tots els 
ajuntaments. 
 
Es cert que s’ha abaixat el capítol 2, i la voluntat és no gastar i el que s’ha 
de fer al final és quadrar.  
 
Creu que no cal discutir més el tema de les sancions urbanístiques. Dirigint-
se al Sr. Garcia, li diu que no és fruit de la prova pilot que es va fer a Lloret 
Residencial que hagin augmentat les sancions; degut al bum de la 
construcció i que Lloret té més de 30 urbanitzacions, s’ha instaurat. Es un 
tema de disciplina urbanística. S’ha augmentat el servei d’inspecció, i això 
genera més inspeccions, i automàticament es generen més ingressos.  
 
L’argument que ha donat el GRILL a la planta de triatge és clar. Considera 
que és un encert tant per aquest Ajuntament com per la Generalitat haver 
estat capaços per fi de posar-se d’acord en un tema tan important. 
 
En relació a les esmenes presentades pel GRILL, no els sembla malament la 
idea, si hi haguessin més recursos segurament entrarien. L’Alcalde ja 
comentarà amb més profunditat el tema d’aquesta esmena. 
 
La pujada dels impostos directes és fruit d’aplicar el padró i la pujada que 
es va preveure a les ordenances fiscals, més la previsió d’ampliació del 
padró d’IBI. La Ponència del Cadastre d’Hisenda està incorporant tot aquell 
sòl que a partir del POUM és urbanitzable; amb això ja hi haurà un 
increment. 
 
L’impost de construcció no és que ara es pagui més, es pagarà el 3’20 del 
cost de construcció de l’obra, el que passa és que ara no es construeix 
perquè els bancs no concedeixen hipoteques. L’Ajuntament de Lloret 
recaptarà menys no perquè els constructors paguin menys, sinó perquè 
amb la crisis no es construeix tant. 
 
Pel que fa als tributs de l’Estat, no és que donin més diners per habitant, 
sinó que Lloret ha incrementat el nombre d’habitants, potser s’hauria de 
revisar l’augment del que donen per habitant. Si Lloret creix per força han 
de donar més, però no regalen rés. 
 
Creu que el Sr. Garcia ha presentat les esmenes per poder tenir discurs, 
però que no té cap intenció que aquestes siguin acceptades. Agraeix als dos 
grups que hagin presentat aquestes esmenes, tot i que hagués anat més bé 
haver-se presentat abans. Entén que rebaixar de turisme 500.000 € és una 
raó de concepte que els separa, no és realista amb el que l’equip de govern 
defensa. 
 
Com a resposta al Sr. Elorza, que parlava de la confiança i la 
irresponsabilitat d’aquest equip de govern, vol dir-li que hi ha un abans i 
després en l’anàlisi, i s’ha plantejat en aquest Ple, en el que hi ha 
modificació de crèdit. Quan ha dit que a 30 de juny havien modificat el 
pressupost en 17 milions d’euros, creu que és un abans i un després de com 
el Sr. Elorza llegeix els números. 



 
I vol parlar del tema de Solmar, de la notícia apareguda a la premsa, pel 
que fa al que han dit de demanar avals bancaris. Aquí hi ha una part que 
incompleix el conveni, i no és l’Ajuntament. La llicència d’obres donada no 
és del terreny vinculat al conveni. I la “irresponsabilitat” es va estirar fins 
que l’Ajuntament va aconseguir la propietat del que pretenia en el conveni, 
que és la preservació de 35.000 m2 de zona verda en el penya-segat. El 
perill de no cobrar els 2 milions de llicència d’obres era no acabant amb la 
reparcel.lació, però aquesta es va fer. 
 
El Sr. Coloma s’ha referit a que els ha tocat la carta als reis, si és republicà 
com li pot tocar la carta als reis?. 
 
Intervé novament el Sr. Coloma, dient que és un pressupost del que una 
gran part, el 38%, és de la planta de triatge i ampliació de l’abocador, del 
que estan en contra. Per tant, per coherència, no hi estan d’acord amb 
aquests pressupostos. 
 
S’abstindran en les esmenes del GRILL, perquè hi ha partides que no saben 
de on surten i ells no les traurien. Pel que fa a les esmenes d’ICV-EUIA, la 
majoria anaven encarades a la moció de crisi que va presentar ERC, i 
agraeix que hi hagi una partida per als llibres de text, i els agradaria que 
tots els centres s’hi acollissin i comencessin a treballar-hi. De la resta 
d’esmenes estarien d’acord amb la majoria, però han tingut poc temps per 
estudiar-les. 
 
En els darrers anys ERC ha intentat ser partícip en el tema de pressupostos, 
intentant el consens mitjançant esmenes, però han anat perdent la 
confiança, i han vist un abans i un després en l’equip de govern anterior i 
l’actual. Abans hi havia més diàleg, però actualment s’ha trencat o no 
existeix com ara fa 4 anys, per això no poden donar suport a aquests 
pressupostos. 
 
Dirigint-se al Sr. Valls, li diu que no ha volgut criticar, sinó que ha parlat el 
que posa als pressupostos del tema de sancions urbanístiques. Ha parlat de 
l’augment d’algunes despeses, que no troba coherents. 
 
Torna a dir que ha perdut la confiança en aquest equip de govern. Esperen 
que per al bé de Lloret hi hagi pressupostos amb prioritats, com adequació 
de carrers. Torna a dir que del total d’aquest pressupost un 38% va 
destinar a una planta de triatge i a l’ampliació de l’abocador, en els que ERC 
ja ha dit que no. 
 
Pren la paraula, tot seguit, el Sr. Teixidor dient que esperava una postura 
clara de l’equip de govern en les esmenes del seu grup, i espera la resposta 
del Sr. Alcalde, tal i com ha dit el Sr. Valls. 
 
Per al.lusions, intervé el Sr. Alcalde dient que en relació a l’esmena de la 
coberta per protegir del sol els alumnes d’infantil del col.legi Àngels 
Alemany, entén que és una escola nova i aquesta inversió l’ha de fer la 
Generalitat, potser s’hauria de modificar el projecte de construcció.  
 



Pel que fa a la coberta, l’equip de govern s’ha interessat. La regidora va fer 
un escrit a l’escola perquè es posicionessin de si volien o no la coberta, i no 
han contestat. En vistes que s’havia d’aprovar els pressupostos, la regidora 
es va reunir amb el director de l’escola i aquest va dir que ells mateixos no 
sabien si la volien o no. Per tant, ni la direcció de l’escola ni l’AMPA s’han 
definit si la volen. Quan donin resposta a l’escrit que els va presentar la 
regidoria, l’equip de govern prendrà una decisió. 
 
Agraeix al Sr. Teixidor que hagi presentat aquestes esmenes, però potser 
caldria definir més bé els objectius perquè l’escola i l’AMPA es definissin. 
 
Novament, intervé el Sr. Teixidor dient que entén que no s’accepten les 
seves esmenes. Entén que la responsabilitat és de la Generalitat les 
actuacions dintre els col.legis, però llavors per fer el PAV-2 dintre l’escola 
també hauria de ser de la Generalitat, igual que la millora en el Pere 
Torrent. Suposa que per fer aquestes actuacions han de tenir el permís de 
la direcció, de les AMPES i d’Ensenyament. Veu que no existeix voluntat 
política. 
 
Considera que l’equip de govern no compleix amb la voluntat d’estalvi, que 
queda reflectit en les esmenes presentades pel GRILL. El Sr. Alcalde està 
incomplint el que va dir en l’últim Ple de pressupostos, sobre que es faria 
aquesta coberta, i això és enganyar la gent. 
 
Volen que quedi constància, com ja ha dit anteriorment, que els ingressos 
seran més minsos per no haver les mostres comercials, que s’ha perdut una 
subvenció de 178.200 € de la Generalitat que s’havia de cobrar aquest any, 
sense que l’equip de govern fes cap actuació especial. 
 
Però també hi ha un seguit de despeses que vol comentar: una despesa de  
68.888 € que s’ha pagat a una empresa que es diu Dribbling, per fer coses 
tan especials com conceptualització del pla continu de Lloret, associació, 
recerca i captació de béns culturals i esportius, etc. Continua citant altres 
despeses, com llums de Nadal, festa de l’Esport, serveis d’una empresa per 
potenciar les festes locals, 35.700 € en la compra d’una escultura (en temps 
de crisi s’hauria de ser més curós), organització del Rally Costa Brava. 
Considera que són partides de despeses que es podrien estalviar. 
 
Dóna una explicació del perquè en les seves esmenes es minoren segons 
quines partides i el motiu. 
 
Són uns pressupostos de l’equip de govern, i li sap greu que això sigui així, 
ja que li hagués agradat participar-hi, però hi ha poques mostres de 
participació per part de l’equip de govern. Per aquest motiu es veuen en la 
necessitat i l’obligació de votar en contra d’aquests pressupostos, tot i 
recordant totes les partides que ells pensen que s’han malbaratat, i són tan 
insensibles amb els grups de l’oposició que quan es presenten al.legacions 
no les accepten, quan no es presenten les reclamen, i a l’igual que amb les 
esmenes. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Garcia i contestant al Sr. Valls sobre el 
tema de l’abocador, li vol incidir en què tots els grups de l’oposició han 



parlat del mateix tema. S’ha parlat que la inversió d’enguany a Lloret és 
històrica, i de fet ho és. El Sr. Valls ha fet una manipulació verbal i ha donat 
la volta a la truita, dient que aquí hi guanya Lloret, la Comarca i la 
Generalitat. 
 
Li sap molt greu quan han dit que presenten les esmenes per tenir discurs, 
ja que es presenten com una necessitat que respon a l’aprovació en aquest 
Ple del Pla Local de Joventut, el Pla de la Dona i el Pla Integral de la Gent 
Gran. Ara cal dotar-ho econòmicament, no n’hi ha suficient en aprovar-ho. 
 
Potser no els agrada les partides que han tret, com la d’alts càrrecs, rebaixa 
de salaris i també dels grups municipals, així com molts diners de Lloret 
Futur. 
 
I parlant de Lloret Futur, ell n’és conseller i no en té cap informació. Es un 
consell d’una gran opacitat críptica. Ja en les actes del consell es demanava 
que la propera es convoqués una setmana abans per poder estudiar la poca 
documentació que disposen, i no ha estat així. Sempre demanen que 
s’especifiquin les despeses, i encara no ho ha aconseguit. 
 
No presenten les esmenes per tenir discurs polític, sinó per una necessitat 
evident. Entén que s’han presentat molt ben justificades i perquè s’aprovin. 
Si es té intenció d’acceptar les esmenes, es podria negociar les partides 
afectades. 
 
Les notícies d’avui deien que a Girona la demanda d’assistència social ha 
crescut un 34%. Són índex que cal tenir-ho en compte, perquè a l’hora de 
presentar les esmenes l’equip de govern no digui que és per tenir discurs. 
 
Pren la paraula el Sr. Ontañón dient que ell és una persona de consens i li 
agrada fer el màxim esforç per arribar a acords, per això lamenta el to 
d’aquestes segones intervencions. 
 
Ell demanava que es canviés el mètode d’aprovació d’esmenes. Es molt 
difícil que quan un pressupost està quadrat i tancat, apareguin més de 20 
esmenes que pretenen modificar-lo. Els agradaria que per al proper any es 
canviés el sistema de les esmenes i que es fes en 3 actes: Comissió 
Informativa amb la presentació del pressupost; un altre acte per 
presentació d’esmenes; i finalment el Ple per aprovar el pressupost. 
 
En relació a les esmenes presentades avui, les relatives a desmantellar 
Lloret Futur és veu difícils d’aprovar, però potser en altres es podria arribar 
a un acord. 
 
Deixa sobre la taula aquesta proposta, i li agradaria que per al proper any 
es canviés el sistema d’aprovació de pressupost, i que es esmenes 
s’intentessin discutir abans del Ple. 
 
En relació a les esmenes presentades pel Sr. Teixidor, al seu grup li 
agradaria que les relatives a les escoles s’aprovessin, que si fossin 
acceptades per les escoles que aquestes fossin una realitat. 
 



Pel que fa a les presentades pel Sr. Garcia, el seu grup votaria que si a les 
relatives a la gent gran, però no a la resta, ja que no està disposat a què es 
desmantelli Lloret Futur, tot i que està d’acord amb ell en què tenen poc 
temps per estudiar la documentació. 
 
Tot seguit, intervé el Sr. Amaya dient que el que avui es porta a Ple és el 
pressupost del 2009, que l’han anomenat el pressupost contra la crisi. 
 
Un pressupost que no saben com tenen l’actitud moral de presentar a la 
població, després d’haver tractat a l’ajuntament com una immobiliària, amb 
la convicció que quan signaven aquell conveni urbanístic el 28 d’octubre de 
2005 era un molt bon negoci per tot Lloret de Mar, i amb el temps s’ha 
pogut observar que han fet fallida. L’empresa i l’equip de govern. 
 
Es pregunta com tenen previst que entri aquesta entrada de diners que no 
s’ingressaran; 10 milions d’euros que ara, per molt que la via judicial  aporti 
alguna quantitat, no s’arribaran a ingressar perquè segurament no tenen 
cap coneixement que aquesta empresa que ha fet fallida tingui més deutes. 
 
I tot aquest afer té uns responsables que són l’equip de govern, mentint 
sobre aquest procés, ocultant tot allò que feia referència al mateix conveni, 
ocultant l’atorgament de llicència sense el cobrament dels 2 primers milions 
d’euros, i amb tot això perjudicant als lloretencs i lloretenques que: primer, 
encara els hi quedarà molt temps per gaudir de la piscina municipal; segon, 
que quan puguin disposar -si disposen algun dia- de la piscina municipal, 
l’hauran d’utilitzar a preu de piscina privada; i tercer, que per anar pagant 
el deute que tot aquest afer i les seves conseqüències generin, el govern de 
CiU puja sistemàtica de taxes i impostos a la ciutadania de Lloret de Mar.  
 
Com equip de govern, han generat un problema molt greu per tractar la 
seva gestió com un negoci immobiliari. 
 
Tal i com han comentat abans, el que avui porten a Ple és el pressupost del 
2009, que l’han anomenat el pressupost contra la crisi. 
 
Als medis el Sr. Crespo ha barrejat dues coses molt diferents, unes 
inversions incorporades al pressupost d’un total de 19.000.000,00€, i el que 
el Sr. Crespo ha pensat com a projectes a apropiar-se amb el fons de 
inversió que el Partit Socialista de l’Estat ha ofert als municipis per a la 
creació de llocs de treball, 6.194.058,00€ que toca a Lloret de Mar, i per 
parlar d’aquests projectes demanem al Sr. Alcalde un Ple Extraordinari, per 
tal de debatre’ls i poder fer aportacions. 
 
Un cop separades les dues coses, vol comentar que el Sr. Alcalde porta 
donant adjectius al pressupostos cada any, així el del 2004 era un 
pressupost de les persones i per les persones; el del 2005, fet pels 
compromisos que varen adquirir amb els lloretencs, construir i millorar els 
equipaments, renovar infraestructures i oferir serveis de qualitat; el del 
2006 ja eren únics; el del 2007 un altre cop un pressupost anomenat de 
compromís, responsabilitat i paraula per a millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans; i el del 2008 un pressupost que contemplava dos vessants, la 
social i la turística. Bones paraules per tan pocs fets. 



 
De cara a les inversions, el total de 19 milions ve inflat pels 7,5 milions de 
subvenció de l’Agència Catalana de Residus per a l’ampliació de l’abocador i 
la construcció de la planta de triatge. Una inversió que no té cap benefici 
cap als lloretencs i lloretenques, als que cada any s’agrava més la recollida 
selectiva i no obté cap tipus de bonificació. 
 
Subvencions que al Ple del 5 de desembre de 2006 va dir que la Generalitat 
no donava, que les havien d’anar a buscar, i aquesta és una idea que vostè 
Sr. Crespo ha continuant venent, fiscalitzant tot allò que un govern de la 
Generalitat d’esquerra ha fet pel nostre municipi i que en 23 anys de govern 
convergent no havia passat. 
 
A cada un dels Plens sobre pressupost li ha agradat fer grupets d’intencions 
per remarcar allò que han volgut vendre, i així ho fan ara ells també: 
 
No és un pressupost contra la crisi; congelen els sous dels regidors així com 
les transferències als Grups Municipals, no podien també haver baixat el sou 
aquell 30% que varen pujar al 2007 quan varen guanyar les darreres 
eleccions municipals?. 
 
Al Ple passat el PSC varem proposar acordar una dotació pressupostària 
oberta en serveis socials i educació, crear un fons de contingència social per 
a les situacions socials greus, incrementar les polítiques de beques de 
menjador, ajuts per material escolar i llibres de text, apostar per 
mecanismes de reaprofitament de llibres de text, habilitar ajudes per cobrir 
deutes de subministraments d'aigua, llum i gas, fomentar la inserció laboral 
de persones en situació d'atur, congelar els preus públics de prestació de 
serveis personals, augmentar la quantitat que es dedica a beques i apostar 
per nous sectors emergents d'activitat com els relacionats amb el medi 
natural, la gestió de residus i energia. I això no s’ha tingut en compte. 
 
No és un pressupost de promoció social. D’aquestes accions que es 
demanava des del PSC al pressupost observen: 
 
A Benestar i Família, una regidoria creada amb el criteri de donar la 
importància que les necessitats de les persones es mereixen, amb una 
missió essencial en les àrees de la divulgació, educació, sensibilització i 
prevenció en aspectes claus, aquestes varen ser les paraules del Sr. Crespo 
el passat 23 de desembre del 2004, avui al 2009 veuen un increment basat 
només en el personal, a la resta, suport a les famílies nombroses, 
transferències corrents a famílies només hi ha un increment 5000€, a la 
anomenada promoció social hi dediquen només un 2,15% del pressupost 
total. 
 
A  educació, continuen fent allò que varen començar a fer al 2003, 
manteniment de les escoles. En aquest àmbit donaran a les famílies suport 
per minorar la despesa que es genera en material en educació?. 
 
Demana una explicació del perquè de la baixada de les assegurances de les 
escoles en un 90%, potser perquè aquell projecte de Patis Oberts ha deixat 
de funcionar. 



 
A Cultura, la tenen totalment immòbil, hi posen el plurianual per a la 
construcció del Sociocultural, una obra que cada any al Ple de pressupostos 
el Sr. Alcalde ha anat dient que estarà acabada. Fins i tot, ha arribat a dir 
que sancionaria d’alguna forma a la empresa constructora, un i altre any, i 
ja van més de 4 de retard, i a l’espera de disposar d’aquest recinte, mentre 
es van pagant lloguers, més de 100.000€ cada any que passa. I ja no vol 
parlar de la gestió del teatre, com sempre la culpa és de la resta, CIU mai 
tenen culpa de que les coses no funcionin. 
 
No és un pressupost de promoció esportiva. No hi ha cap augment destinat 
a l’esport, la construcció de la piscina ha quedat desert, de la construcció de 
l’Arena ni se’n parla, la residència d’esportistes no és una prioritat, i el 
turisme esportiu continua sent el que ja hi havia des d’antany. Es farà un 
Pavelló com a servei turístic al pati del CEIP Pompeu Fabra, però no perquè 
així ho volia l’equip de govern, van ser els professors i l’Ampa que va 
indicar la seva voluntat als grups polítics, i alguna negociació que varen fer 
des del PSC a nivell supramunicipal, per donar solució a la demanda 
històrica d’aquest CEIP. 
 
NO és un pressupost encaminat a la promoció turística, millor dit, no  és un 
pressupost encaminat a millorar els aspectes econòmics  del nostre 
municipi.  
 
Això que ens han presentat basat en Lloret Grans Horitzons, el que poden 
anomenar Pla de Màrqueting, no és més que una declaració d’intencions, no 
una previsió d’accions. Perquè la feina estigui ben feta s’han de sumar 
accions amb objectius clars, i vostès coneixen els objectius, però no la 
forma d’aconseguir-los. Mentre l’ansietat amb la marca de Turisme Familiar 
es va diluent, ja no s’anomena i ha quedat suspesa, ha passat a l’oblit de 
tothom. 
 
No fan cap incidència en obrir Lloret a nous mercats econòmics. La 
diversificació de productes ha de ser un objectiu, que des del PSC anem 
demanant any darrera any, començant per un viver d’empreses, noves 
tecnologies, i l’aposta per a nous sectors emergents d'activitat com per 
exemple, els relacionats amb el medi natural. 
 
I en un any de crisi, destinen a promoció econòmica 53.000€ menys baixen 
un 12, 37% respecte al 2008, que com no els hi deu preocupar, suposem 
que ho quadraran després amb modificacions de crèdit. 
 
No presentaran esmenes, ja que les acceptades l’any passat no van 
modificar res, no es treia una partida per posar una altra, es va adjuntar 
propostes econòmiques sense que els números variessin, i això és una 
presa de pèl cap a tota la ciutadania, no entrarem a aquest joc. 
 
5 anys governant, i quan acabi aquesta legislatura tornaran a demanar a la 
ciutadania marge per acabar allò no estigui enllestit: Polígon de Tir, Can 
Daura, les càmeres de videovigilàngia del trànsit, la compra de  vehicles 
Smart, la construcció de l’edifici administratiu, la caserna de la Policia 
Municipal, deixalleries en totes les urbanitzacions, el Sociocultural, amb la 



nova biblioteca i la nova Llar d’avis, el sociosanitari , l’escola de música, 
l’Arena i la Piscina Municipal entre d’altres. 
 
Bones idees, i bones paraules, però aquí es queda tot, i avui aprovaran uns 
pressupostos per reparar allò que està malmès, sense cap tipus de 
projecció, i oblidant totalment les necessitats dels lloretencs i lloretenques. 
 
Deixen veure que l’equip de govern són uns mals gestors, com s’ha 
demostrat en l’afer del conveni urbanístic del Solmar. 
 
Pel que fa a la plantilla de persona, potser s’hauria d’escoltar més bé al 
comitè d’empresa. A la llar d’infants hi ha un problema, i és que no es 
cobreixen ni reduccions de jornada, ni baixes, ni dies d’assumptes propis, 
demanen que es contempli a l’oferta pública la creació de noves places. 
 
Quant a les promocions internes per pujar de categoria, hi ha persones amb 
categories baixes que fan tasques superiors, i se’ls hauria de fer promoció. 
 
Per últim, els vol fer arribar una demanda dels barris de El Molí, Can 
Ribalaigua i Mas Vilà, i de Mas Baell i Can Carbó, i és que volen disposar 
d’un local per als jubilats en aquests dos barris, un local social per a 
l’associació de veïns, revisió de la pavimentació dels carrers i voreres del 
Molí, canvi de contenidors, elevació d’alguns passos de vianants, i el 
condicionament i millora dels parcs dels barris. 
 
Pren la paraula el Sr. Valls demanant a ICV-EUIA que retirés l’esmena que 
fa referència a la gratuïtat dels llibres de text, i que la presentés on cal. El 
Sr. Montilla en el seu discurs de 2006 ja va proposar la gratuïtat dels llibres 
de text, en encara no ha arribat. Igual va dir el Sr. Maragall a l’inici del curs 
2008, i encara no s’ha complert aquesta promesa. 
 
Dirigint-se al Sr. Teixidor, confirma que en el pressupost presenten 
reformes en el Pompeu Fabra i en el Pere Torrent, però és que porten més 
de 20 anys construïts i s’hi ha d’anar fent coses. Potser si que el 
Departament d’Ensenyament s’ha de posar les piles. 
 
Quan ha parlat del trenet, diu que li sap greu la sentència que han hagut de 
pagar 229.000 €, per defensar postures que no havien defensat ells. I pel 
que fa a les mostres, entenen que així dinamitzaran el comerç de Lloret, el 
mouran en un sentit que ells es creuen. 
 
També ha citat una sèrie de despeses, i li vol recordar que el Sr. Teixidor 
també ha estat al govern i sap més que ningú com van les despeses, ha 
parlat de despeses de 10, 20 o 30.000 euros i els ha tractat de 
malbaratadors de diner públic, i creu que no toca. 
 
Ells no renuncien al que demana el Sr. Teixidor, però el que no pot 
pretendre és que es moguin totes les partides per poder incloure les seves 
esmenes. 
 
En relació la que ha dit el Sr. Garcia, és cert que CIU ha dit que Lloret de 
Mar disposarà del pressupost més gran en inversions dels últims anys, i 



això és cert. Continua dient que aquí tots hi guanyen. Ha estat una lluita 
dura, però estan satisfets d’haver-ho aconseguit. No ha fet una manipulació 
verbal, tan sols ha defensat una postura. Sabien perfectament que no 
rebaixarien el pressupost de turisme.  
 
Contesta al Sr. Amaya que potser per desconeixement de la història del 
municipi, també podria citar els pressupostos del 1998, però no ho farà. 
Considera que s’hauria de disculpar pel seu article al butlletí, per algunes de 
les afirmacions que hi fa. 
 
En cap cas es podria acceptar posar la despesa corrent com a inversió, 
perquè els tècnics no ho permetrien. Creu que s’hauria de disculpar amb els 
serveis d’intervenció, perquè és una falta de respecte el que han escrit. 
 
Intervé el Sr. Alcalde i exposa que els pressupostos s’han d’entendre com 
una eina eficaç per respondre a una planificació estratègica i global de 
l’acció de govern, que es tracta de quelcom molt seriós doncs aquests 
pressupostos poden atorgar les eines per pal·liar els efectes de la crisi i 
donar suport a les famílies. 
 
Explica també, que amb aquests pressupostos, es potencia la inversió en 
infraestructures públiques per minorar la baixada de l’inversió privada, amb 
l’objectiu de ser un estímul per la dinamització de l’activitat econòmica 
local. Exposa que es duran a terme obres com ara  l’arranjament de carrers, 
urbanitzar el parc de Can Xardó,  es continuarà aplicant el pla 
d’accessibilitat i es seguiran impulsant els projectes que ja estan en marxa. 
Tot plegat per aconseguir un Lloret més accessible, més atractiu pel turisme 
i la seva activitat comercial. 
 
Prossegueix explicant que el debat d’aquest Ple ha de servir per garantir 
que Lloret de Mar pugui sortir de la crisi amb un pressupost eficaç, que 
preveu un notable increment en inversió en serveis socials i espais públics. 
 
Explica que la seva impressió després de les intervencions dels diferents 
Grups, és que sembla que els hi sàpiga greu que el pressupost de Lloret de 
Mar s’incrementi de la manera que s’està incrementant i que es vagin 
aconseguint els diferents objectius.  
 
Agraeix les esmenes presentades per ICV i el GRILL, agraeix també el to 
d’ERC durant el Ple, no estant gens d’acord amb la intervenció del Sr. Elorza 
i el Sr. Amaya, exposant que com a grup majoritari de la oposició creu que 
treballen poc, i que el que han exposat ho podien haver fet igualment sense 
que se’ls hi haguessin donat els documents relatius als pressupostos. 
Explica que creu que no han treballat gens. 
 
Explica que el Grup del Partit Popular ha fet una proposta de com es podrien 
portar els pressupostos dels propers anys i afegeix que ja es tindrà temps 
per a debatre-ho. 
 
Per últim, en relació a la intervenció del GRILL, exposa saber-li greu no 
haver pogut adoptar les esmenes que aporta perquè, explica que amb el Sr. 



Teixidor n’ha parlat i que és evident que com a Govern no aprovaran cobrir 
el pati d’una escola si la pròpia escola té dubtes sobre si és o no convenient.  
Afegeix al respecte que ni tan sols l’escola ni la pròpia ciutadania ha fet 
arribar aquesta necessitat, i que en cas de què així hagués estat, no 
tindrien dificultat en aprovar-ho.  Sobre l’altra proposta del GRILL dels 
21.000 euros, comenta que es tracta d’una escola nova, i que és una 
inversió de la Generalitat. 
 
Explica també, que el Sr. Teixidor s’ha enfadat i que la seva segona 
intervenció ha estat una contesta de rebot i que ell procurarà no donar mai 
al seu Grup una resposta de rebot com la que ha fet ell en aquest Ple, 
parlant de partides que no tenen transcendència en el Pressupost Municipal. 
 
Parlant d’aquests pressupostos en relació a la inversió que fa la Generalitat, 
explica que en el seu discurs de campanya ja deia que anirien a Madrid, a  
Barcelona, a Brussel·les i on  calgués per anar a buscar recursos per Lloret 
de Mar, que això és el que tant ell personalment, com els seus regidors, han 
estat fent durant aquests anys. Afegeix que en aquesta legislatura es van 
trobant els fruits d’una feina programada i que va creixent.  
 
A continuació es dirigeix al Sr. Garcia explicant que en relació al punt de 
l’abocador ha felicitat al Grup d’Iniciativa, referint-se al Sr. Garcia, i al 
Conseller de la Generalitat, el Sr. Baltasar, i admet que és que tracta d’un 
fet del que no se n’han d’amagar.  
 
Tot seguit, procedeix a iniciar el discurs en relació als recursos que la 
Generalitat de Catalunya destina al municipi de Lloret de Mar.  
 
Fa una crítica a contra cor parlant dels Pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2009. Explica que quan els Pressupostos de la Generalitat  van sortir 
als Diaris de tirada gironina, el Diari “el Punt” no esmentava les inversions 
de la Generalitat a Lloret de Mar. D’altra banda també diu que en el “Diari 
de Girona” s’explicava que sobre un pressupost de 71 milions euros a la 
comarca de la Selva, a Lloret de Mar li tocaven 659.000 €. L’Alcade es 
qüestiona que aquests pressupostos tinguin relació certa i proporcionada 
amb el cens i el PIB de Lloret de Mar. 
 
Segueix exposant que aquests són els ingressos directes, però el que s’ha 
aconseguit realment en aquesta legislatura és a base de fer convenis, anar 
pactant les inversions. Explica que de subvenció directa només hi haurà 
659.000 € però tot el que a més a més s’ha aconseguit és a base de 
“conveniar”. Segueix explicant que els quatre milions d’euros que han 
caigut via directa per Lloret de Mar per la tercera fase de l’abocador, han 
estat gràcies a un conveni signat a final d’any amb l’Agència Catalana de 
Residus. Explica els capitals obtinguts per les diferents fases de l’abocador 
fruit d’una relació fluida treballant amb els tècnics de l’Agència Catalana de 
Residus, i recalca que tot ha estat fruit del Conveni, doncs, afirma que el 
que demanava la Generalitat sobretot era col·laboració. Es dirigeix al Sr. 
Elorza, que diu, els ha titllat d’irresponsables, dient que avui, gràcies a la  
col·laboració que s’ha dut a terme amb la Generalitat, podem sentir l’orgull 
de tenir una instal·lació modèlica.  
 



Es qüestiona on està el Teatre de Lloret en el Pressupost del 2009 de la 
Generalitat?  On està la subvenció? Explica que ja s’ha reunit amb el 
Conseller Tresserres pel tema del teatre. Qüestiona també on estan en el 
pressupost de la Generalitat l’IES i el CEIP de Fenals? Explica que aquestes 
són obres directes de la Generalitat, i que ja s’ha reunit amb el Conseller 
Maragall perquè es faci aquesta inversió. Segueix dient que les dades de 
Lloret demostren que és necessària aquesta inversió. Fa una lectura de les 
diferents partides del pressupost de la Generalitat per municipis com Amer 
(1.700.000 €), Blanes (41 milions), Breda (1.300.000), Fogars de la Selva, 
Hostalric, Maçanet (destaca que té més inversió que Lloret de Mar).  
Explica que si no hi ha consens i voluntat de consensuar, res de res. Exposa 
també que amb l’Administració de l’Estat de Madrid el que s’han obtingut 
han estat crèdits, crèdits tous, però no pas subvencions.  
 
A continuació diu que també s’ha demanat que a les entrades de les  
urbanitzacions com Lloret Residencial i totes les que hi abans del Túnel on 
hi ha molts accidents, s’hi han de fer unes obres, doncs no tot s’arregla amb 
una radar per imposar multes. Està redactat el projecte i sols falta que 
s’adjudiqui la quantitat per fer-ho (7.000 €) i també esmenta el CAP II de 
Lloret de Mar amb una inversió de 577.000 €. Exposa que tot això ha estat 
el resultat de la darrera legislatura i ara es recullen els fruits de la feina 
feta.  
 
Prossegueix explicant que si ho hi ha voluntat de consensuar, res de res. Pel 
que fa a les inversions que venen de Madrid, repeteix que es tracta de 
crèdits, crèdits tous i que també valen la pena.  
 
Respecte al pressupost  destinat a despesa social, explica que aquest any 
s’apuja un 6 per cent en la partida. Hi ha 731.000 euros dels quals 100.000 
van directament a la gent gran a través de la tele-assistència. Pel que fa al 
personal, aquest ha quedat congelat, però en canvi explica que per Serveis 
Socials es creen a mitja jornada dues places, una d’educador social i una 
altra de treballador social, subvencionats per la Generalitat en un 66 per 
cent. Explica que a través del Pla d’inclusió es gaudirà d’un Tècnic costejat 
durant els tres primers anys per la Generalitat.  
 
D’aquesta manera argumenta que els Serveis Socials podran atendre millor 
les necessitats socials del municipi i que aquest augment servirà per poder 
exercir millor les seves competències. 
 
A continuació, comença a explicar les darreres actuacions dutes a terme 
com són ara: l’adquisició de baranes noves, papereres noves, el centre cívic 
de Can Carbó que ha quedat impecable, el de la UEC s’està acabant, el solar 
de Bonaventura, explica, ara està ben net, etc... A la plaça dels Drets 
Humans, s’han resolt els seus problemes, totes les reixetes de l’avinguda 
Vidreres s’han arreglat i afegeix que  ha començat una campanya cívica pels 
diferents barris de Lloret. 
 
Prossegueix la seva exposició parlant de la partida de Turisme. Explica que  
com a President de Lloret Turisme en té un coneixement més detallat. En el 
2004 estava a 664.000 euros i ara està a 1.400.000 euros. Diu que Lloret 
de mar, es vol que sigui una vila turística tot l’any. Els seu grup ha volgut  



potenciar aquest concepte, i haguessin preferit que creixements en barris 
com el de Santa Clotilde no s’haguessin dut a terme, en canvi sí creu que 
ha estat una bona decisió el creixement que s’ha fet en el barri de El Rieral 
que actualment està molt ben equipat. D’altra banda, també explica que 
amb el Conventional Bureau s’aniran incrementant els ingressos privats. 
Explica que no se’ls pot demanat que es rebaixi la partida a la promoció del 
turisme.  
 
Pel que fa a la pregunta del Sr. Amaya  sobre la disminució de la partida de 
Promoció Econòmica, diu que li contestarà en els següents Plens, doncs 
intentaran que es pugui obtenir finançament per altres vies.  
 
Explica que aquest any es disposarà de 490 euros per cada habitant de 
Lloret de Mar. Diu que està per sobre de la mitjana i que això arribarà 
directament, perquè en podrà gaudir tothom. Exposa que la seva feina és 
aconseguir aportacions de fora, doncs hi ha Governs i Conselleries que són 
mes receptives que d’altres. Afegeix que també s’ha rebaixat el crèdit i que 
això demostra una actuació responsable. 
 
Segueix parlant del creixement de les inversions dient que aquest ha estat  
espectacular. Parla de la Fundació Sant Romà, que aquest any rebrà 30.000 
euros, i agraeix l’actuació del President de la Diputació i dels Diputats que hi 
han participat, per tal de què es pugui destinar una partida per restaurar el 
campanar de l’església parroquial de Lloret. 
  
Un altre projecte important del que parla és el del Museu Agrícola de 
l’Associació de Veïns de les Alegries. Explica que els hi van demanar una 
aportació de 30.000 euros per començar aquest projecte i que  també es 
podrà fer. I una altra partida important que esmenta és la del Centre Cívic 
del Rieral, que s’ha d’adequar i aquest any es podrà equipar internament. 
 
Replica al Sr. Amaya dient-li que hi ha moltes coses de les que ell ha dit que 
manquen per fer i que realment sí s’ha dut a terme. Convida al seu Grup a  
que diguin quins projectes creuen que poden ser interessants pel FEIL de 6 
milions d’euros. I es congratula de què aquesta inversió vingui directament 
als municipis. 
 
Explica que estan contents de poder fer uns pressupostos que tenen 
contenció en la despesa però  que en canvi en inversions, va més enllà de 
tot el que fins ara s’havia fet en el municipi.  
 
A continuació es dóna pas a les votacions de les emenes: 
 
Pregunta si hi ha algun grup que vulgui que alguna esmena es voti per 
separat i després es procedeix a la votació de les dues esmenes del GRILL.  
 
No queden aprovades les emenes pel GRILL amb l’abstenció d’ERC i PP, 
amb el vot a favor d’ IC-V/EUIA, Grill i PSC i el vot en contra de CIU. 
 
A continuació es procedeix a votar les emenes d’ IC-V/EUIA: 
 



- Esmena número 3: fa referència al Casal de Jubilats per les activitats del 
Pla Integral i a la quantitat de 43.500 euros. 
 
No queda aprovada amb l’abstenció d’ERC, vots favorables de PP, IC-
V/EUIA, GRILL i PSC, i el vot en contra de CIU. 
 
- Esmena número 1 referent als llibres de text: 
 
No queda aprovada amb l’abstenció d’ERC i GRILL, vots favor d’ IC-V/EUIA i 
PSC, i vots en contra de CIU i PP. 
 
- Esmena número 2 de 157.000 euros del Pla de la dona: 
 
Queda desestimada amb l’abstenció d’ERC i GRILL, vots en contra de CIU i 
PP, i vots a favor d’ IC-V/EUIA i PSC. 
 
- Esmena número 4, de 160.000 euros referent a Turisme i que volien 
dedicar al Pla Local de Joventut: 
 
Queda desestimada amb els vots en contra de PP i CIU, els vots favorables 
d’ IC-V/EUIA, GRILL i PSC, i l’abstenció d’ERC. 
 
- Esmena número 5 relativa a la partida de 50.000 euros per prevenció 
d’exclusió social: 
 
Queda desestimada amb els vots en contra PP i CIU, vots favorables de  
GRILL, IC-V/EUIA i PSC i l’abstenció d’ERC. 
 
- Esmena número 6 de 200.000 euros per prevenir l’exclusió social de les 
persones: 
 
Queda desestimada amb la votació en cotra de CIU i PP, els vots a favor d’ 
IC-V/EUIA i PSC, i l’abstenció d’ERC i GRILL. 
 
Finalment es procedeix a fer la votació dels Pressupostos: 
 
Sense més deliberació, i per 12 vots favorables dels regidors  de CIU i PP, i 
8 vots en contra dels regidors de PSC-PM, ERC, GRIL i ICV-EUIA, el Ple de 
l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

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: 
  
1)  Aprovar el Pressupost de la Corporació per a l'exercici de 2009, 
anivellat en els seus Estats d'Ingressos i Despeses, xifrat en  
66.926.597,44 €, el resum del qual per capítols és el següent: 

 
 INGRESSOS  
Capítol Denominació Import euros 

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   



1 Impostos directes 16.503.175,00 
2 Impostos indirectes 1.050.300,00 
3 Taxes i altres ingressos 15.051.110,00 
4 Transferències corrents 8.674.310,00 
5 Ingressos patrimonials 6.320.220,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Alienació d’inversions  0,00 
7 Transferències de capital 12.694.744,97 
8 Actius financers 110,00 
9 Passius financers 6.632.627,47 

  
  
   

Total Pressupost d’ingressos 66.926.597,44 
   
  DESPESES  
Capítol Denominació Import euros 

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Despeses de personal 14.590.965,00 

2 
Despeses de béns corrents i 
serveis 23.974.470,00 

3 Despeses financeres 1.324.600,00 
4 Transferències corrents 3.148.100,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Inversions reals 19.213.352,44 
7 Transferències de capital 210.000,00 
8 Actius financers 110,00 
9 Passius financers 4.465.000,00 

      
Total Pressupost de despeses 66.926.597,44 

 
2)  Aprovar el Pressupost de l'OO.AA. Serveis de Comunicació per  
a l’exercici del 2009, anivellat en els seus estats d’ingressos i 
despeses, xifrat en 381.160,15 € el resum del qual per capítols és el 
següent: 

 
 INGRESSOS  

Capítol Denominació 
Import 
euros 

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Impostos directes  0,00 
2 Impostos indirectes  0,00 
3 Taxes i altres ingressos 147.430,15 
4 Transferències corrents 233.500,00 
5 Ingressos patrimonials 210,00 
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Alienació d’inversions  0,00 
7 Transferències de capital  0,00 



8 Actius financers 10,00 
9 Passius financers 10,00 

      
Total Pressupost d'ingressos 381.160,15 
   
  DESPESES  

Capítol Denominació 
Import 
euros 

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Despeses de personal 293.640,15 

2 
Despeses de béns corrents i 
serveis 87.350,00 

3 Despeses financeres 150,00 
4 Transferències corrents   
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Inversions reals  0,00 
7 Transferències de capital  0,00 
8 Actius financers 10,00 
9 Passius financers 10,00 

      
Total Pressupost de despeses 381.160,15 

 
3)  Aprovar l' estat de previsió de Lloret Futur, S.A. per al 2009 l' 
import del qual és  de 1.520.000,00 € . 
 
4)   Aprovar l’estat de consolidació del pressupost general per a 
l’exercici del 2009 següent: 
 

 INGRESSOS  
Capítol Denominació Import euros 

      
  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Impostos directes 16.503.175,00 
2 Impostos indirectes 1.050.300,00 
3 Taxes i altres ingressos 15.198.540,15 
4 Transferències corrents 8.674.310,00 
5 Ingressos patrimonials 6.430.430,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Alienació d'inversions 0,00 
7 Transferències de capital 12.694.744,97 
8 Actius financers 120,00 
9 Passius financers 6.632.637,47 

      
Total Pressupost d'ingressos 67.184.257,59 
   
  DESPESES  
Capítol Denominació Import euros 

      



  A  OPERACIONS CORRENTS   
1 Despeses de personal 15.235.605,15 

2 
Despeses de béns corrents i 
serveis 25.230.820,00 

3 Despeses financeres 1.324.750,00 
4 Transferències corrents 1.504.600,00 
     
  B  OPERACIONS DE CAPITAL   
6 Inversions reals 19.213.352,44 
7 Transferències de capital 210.000,00 
8 Actius financers 120,00 
9 Passius financers 4.465.010,00 

      
Total Pressupost de despeses 67.184.257,59 

 
5)  Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici 
del 2009, segons redacció que figura en l'expedient, així com el règim 
de competències en matèria de transferències de crèdit previstes en 
les esmentades Bases, d'acord amb l'article 40 del R.D.500/1990 de 
20 d'abril de 1990. 
 
6)  Aprovar que les assignacions als càrrecs electes no experimentin 
cap increment respecte a les del 2008, segons l’estructura aprovada 
en sessió del Ple de la Corporació de 5 de juliol de 2007. Aquesta 
assignació es mantindrà invariable fins que s’acordi la seva 
modificació. Els càrrecs amb dedicació exclusiva tampoc 
experimentaran cap increment de les retribucions respecte a les de 
l’any 2008.   
 
7)  Aprovar que, durant el 2009, no experimentin cap increment en 
relació a les aprovades pel 2008, les aportacions per a compensar les 
despeses dels grups municipals segons el que disposa l’article 170.1 
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 es mantindrà 
la mateixa estructura aprovada per l’acord del Ple de l'Ajuntament del 
dia 5 de juliol de 2007. 

 
8)  D’acord amb el projecte de Llei dels Pressupostos Generals de 
l'Estat per al 2009 les retribucions de personal de l'Ajuntament per a 
l’exercici 2009, s’atendran a les següents normes: 

 
(a) Les retribucions íntegres del personal de l'Ajuntament 

experimentaran un increment del 2 % respecte al 2008, en 
termes d’homogeneïtat, tant pel que fa a efectius de personal 
com a antiguitat. 

 
(b) El que s’estableix en l’apartat (a) s’entén sense perjudici de 

l’adequació de caràcter singular i excepcional  de les 
retribucions complementàries, fixes i periòdiques, si cal, per 
assegurar que les assignacions a cada  lloc de treball 
mantinguin la relació adequada amb el contingut d’especial 



dificultat tècnica, de dedicació, de responsabilitat, de 
perillositat o de penositat. 

 
(c) El que s'estableix en l'apartat (a) s’entén sense perjudici de 

l’adequació de la resta de retribucions complementàries 
derivades de la consecució de determinats objectius 
mitjançant l'increment de productivitat o la modificació de 
sistemes d’organització del treball o qualificació professional. 

 
9)  Aprovar la modificació de la plantilla de funcionaris així com la de 
personal laboral, fix, temporal i eventual per a l'any 2009, 
incorporant les determinacions d’aquells llocs de treball tant de 
funcionaris com de personal laboral que modifiquen aspectes de 
l’acord entre el personal i l’Ajuntament aprovat pel Ple de data 
3/12/2007, que s’incorporen com Annexes al Pressupost. 
 
10) Aprovar una dotació de 353.894,88€ pel complement de 
productivitat  i d’assistència, a abonar els mesos de juliol i novembre. 
El repartiment es farà d’acord amb els criteris admesos per ambdues 
parts (Ajuntament i representants dels treballadors). Aquesta dotació 
inclou l’import corresponen al que en anys anteriors figurava en la 
societat anònima municipal Lloret Futur, S.A. per el personal 
provenint de l’extingit OO.AA. Turisme, integrat a partir de 1 de 
gener del 2004, al Pressupost de l’Ajuntament. Així mateix, s’aprova 
la dotació equivalent per l'OO.AA. Serveis de Comunicació, de 
7.040,15€  

  
11)  Aprovar l'Annex d'Inversions del Pressupost de la Corporació per 
un total de 19.423.352,44 € que es finançarà amb una operació de 
crèdit per un import de 6.632.607,47 €, 96.000 €  d'estalvi, 
8.312.471,70 € de subvencions i 4.382.273,27 € d’altres recursos.    
 
L'import de l’operació de crèdit es destinarà a les finalitats 
assenyalades en el Pla d’inversions i es concertarà amb qualsevol 
entitat financera al tipus d’interès i comissió establertes. 
 
12) Segons disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 
5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat inicialment, el Pressupost General, que 
inclou el Pressupost de la Corporació i els dels OO.AA i les Bases 
d'Execució s’exposarà al públic per un termini de 15 dies, previ 
anunci en el B.O.P. i al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, dins el qual 
s’atendran les reclamacions formulades. Finalitzat el termini 
d’exposició pública, si s’han presentat reclamacions es portarà de nou 
l'expedient al Ple de la Corporació perquè les resolgui. En cas de no 
presentar-se cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat 
l’expedient i es procedirà a la seva publicació, resumit per capítols, en 
el B.O.P. i en  el tauler d’anuncis de la Corporació.  
 

PROPOSTES D'URGÈNCIA. 
 
No se n’ha presentat cap. 



 
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL. 
 

• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
El  Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de 
l'Alcaldia des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap 
mena: 
 
Decrets dictats per l’Alcalde-President: 
 

- Mes de novembre: núm. 1351 de data 03/11/08 fins al núm. 1487 
de data 28/11/08. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de novembre: núm. 1124 de data 05/11/08 fins al núm. 1218 
de data 28/11/08. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


