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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 10/08 
Dia: 29 de setembre de 2008 
Sessió: ordinària 
Horari: de 20 a 24 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila 
 
Presideix:  
 
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President 
 
Assisteixen els regidors: 
 
Roma Codina Maseras 
Laura Bertran Fontserè 
Josep Valls Méndez 
M. Àngels de la Torre Barrigon 
Ignasi Riera Garriga 
Francesc Oliva Pujol 
Víctor Manuel Llasera Alsina 
M. Antònia Batlle Andreu 
Ester Olivé Güell 
Ivan Tibau Ragolta 
Gregori Elorza Luquero 
Joan Carles Amaya Quinto 
Lluïsa Parrilla Alcalde 
Darwin Austrich Martell 
Lidia Garcia Fernandez 
Santiago Ontañon Castillo 
Carles Passarell Fontan 
Antoni Garcia Garcia 
Joaquim Teixidor Planells 
Eduard Coloma Boada 
 
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons 
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari  general 
 
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS (07/07/08 i 
28/07/08). 
 
Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes de la sessions celebrades 
els dies 7 i 28 de juliol d’enguany les quals, trobades conformes,  són  
aprovades per unanimitat dels reunits. 
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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: 
 
Despatx alcaldia agost 2008: 
 

• 3 agost: Assistència, delegada en la regidora Maria Antònia Batlle, al 
concert del grup Asíkides, inclòs dins el cicle Diversons, als Jardins de 
Santa Clotilde. 

 
• 8 agost: Assistència, delegada en la regidora Maria Antònia Batlle, al 

concert The Gospel X-perience a Santa Cristina.  
 

• 15 agost: Assistència, delegada en la regidora Maria Antònia Batlle, 
al concert Laura Simó & Francesc Burrull a Santa Cristina. 

 
• 16 agost: Assistència, juntament amb els regidors a la inauguració 

del Parc de Can Ribalaigua. Acte inclòs dins les Festes de Barri del 
Molí. 

 
• 24 d’agost: Assistència de l’Alcalde, Xavier Crespo, a la onzena 

edició de la Botiga al carrer. Recorregut pels diversos establiments 
participants. 

 
• 24 d’agost: Assistència, delegada en el regidor Romà Codina i la 

regidora Maria Antònia Batlle, al lliurament dels premis del Campionat 
de Catalunya de llaguts. 

 
• 24 d’agost: Assistència, delegada en els regidors Sr. Romà Codina i 

Sr. Francesc Oliva al lliurament de la placa de l’Ajuntament al 
Càmping Canyelles amb motiu del seu 50è aniversari. 

 
• 28 d’agost: Assistència, delegada, en la regidora Sra. Ester Olivé, a 

l’acte de cloenda del casal d’estiu del CEIP Pere Torrent. 
 

• 29 d’agost: Assistència, delegada en la regidora Sra. Ester Olivé, a 
l’acte de cloenda del casal d’estiu del CEIP Pompeu Fabra. 

 
• 30 d’agost: Assistència de l’Alcalde Xavier Crespo, als actes de les 

Festes del Barri de Fenals. 
 

• 31 d’agost: Assistència de l’Alcalde juntament amb altres regidors al 
XXIIIè torneig hoquei Dona Marinera. 

 
Despatx d’alcaldia setembre 2008: 
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• 2 de setembre: Assistència de l’Alcalde Xavier Crespo a la 
inauguració de l’exposició "Els secrets amagats d'un arxiu familiar. El 
fons documental de Joan Gruart Raurell." 

 
• 3 de setembre: Reunió, juntament amb el regidor Sr. Romà Codina, 

juntament amb membres de la Cambra de Comerç de Girona, a la 
Secretaria de Turismo a Madrid. 

 
• 5 de setembre:  Rebuda del Conseller Huguet amb motiu d’un dinar 

amb empresaris lloretencs. Signatura del llibre d’honor per part del 
Conseller Huguet i visita al Museu del Mar. 

 
• 6 de setembre: Assistència de l’Alcalde Xavier Crespo i altres 

autoritats locals a la Passarel.la Lloret 2008. 
 

• 8 de setembre: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret 
Bon dia Bona hora. 

 
• 8 de setembre: Participació en el programa Fil Directe de Canal 

Català la Selva. 
 

• 9 de setembre: Assistència delegada al regidor Sr. Ignasi Riera, a la 
reunió a l’Ajuntament de Blanes juntament amb l’Alcaldessa de Tossa 
i l’Alcalde de Blanes, amb el CAC (Consell Audiovisual de Catalunya). 

 
• 10 de setembre: Assistència, juntament amb la regidora M. Àngels 

de la Torre, a la reunió amb el Conseller Sr. Joan Saura, a Barcelona. 
 

• 10 de setembre: Assistència al Palau de la Generalitat a l’acte 
programat per la FMC i l’ACM sota el nom “ Comissió Municipalista de 
Catalunya”, per reclamar la millora del finançament local. 

 
• 10 de setembre: Recepció oficial delegada en la regidora Maria 

Antònia Batlle i altres regidors, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar, de les puntaires de Bolsena. 

 
• 11 de setembre: Participació en els actes de l’11 de Setembre, 

Diada Nacional de Catalunya.  
 

• 12 de setembre: Assistència de l’Alcalde Xavier Crespo i el regidor 
Roma Codina a l’acte d’inauguració del centenari de la Costa Brava 
als Jardins de Cap Roig. 

 
• 14 de setembre: Assistència de l’Alcalde Xavier Crespo, juntament 

amb altres regidors, als actes de la Festa Major de les Alegries. 
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• 14 de setembre: Assistència delegada als regidors Sr. Ignasi Riera i  
Sra. M. Antònia Batlle, al lliurament de premis del Concurs de Pintura 
Ràpida, organitzat pel Club Marina Casinet. 

 
• 15 de setembre: Recepció oficial a l’Ajuntament de Lloret de Mar de 

l’Alcalde Xavier Crespo, juntament amb altres regidors, del comitè 
organitzatiu del pre-congrés de Turisme de Catalunya. 

 
• 16 de setembre: Assistència de l’Alcalde Xavier Crespo al pre-

congrés de Turisme de Catalunya organitzada a Lloret de Mar. 
 

• 19 de setembre: Assistència juntament amb el regidor de Medi 
Ambient Sr. Ignasi Riera, a la presentació de La Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament. 

 
• 21 de setembre: Assistència, juntament amb altres regidors, als 

actes programats en motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i 
Segura, a Sa Caleta de “Celebració del dia del Mar”. 

 
• 24 de setembre: Assistència delegada a la regidora d’Educació Sra. 

Ester Olivé, a la reunió am el Director dels SSTT d’Educació a Girona, 
Sr. Andreu Otero. 

 
• 25 de setembre: Assistència, juntament amb el regidor de Promoció 

Econòmica Sr. Francesc Oliva, a la presentació del Comerç Digital, 
per la Caixa de Pensions. 

 
• 25 de setembre: Assistència, juntament amb el regidor Sr. Romà 

Codina, a la reunió oferta pel Cercle d’Economia i que va comptar 
amb la presencia del membre del Congrés del Diputats, Sr. Josep 
Sánchez Libra. 

 
• 26 de setembre: Assistència juntament amb el regidor de Medi 

Ambient Sr. Ignasi Riera, a la Jornada de Municipis Gironins Contra el 
Canvi Climàtic celebrada a Lloret de Mar. 

 
• 26 de setembre: Assistència, juntament amb altres regidors, a l’ofici 

en Honor als Sants Metges i posterior recepció, a l’Hospital 
Sociosanitari. 

 
• 27 de setembre: Assistència a la inauguració de la sala polivalent 

del poble veí de Riudellots de la Selva 
 

• 27 de setembre: Assistència i participació a la Jornada d’Oncologia 
Infantil Joan Petit celebrades a Lloret i Blanes. 
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• 29 de setembre: Assistència, juntament amb altres regidors de la 
Corporació, als actes en motiu de la celebració del Patró de la Policia 
Local. 

  
3. PROPOSTA DE CESSIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA 
FINCA REGISTRAL ON ESTÀ UBICADA L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS DE 
LLORET DE MAR.  
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera tot dient 
que en data 14/03/2002 es va signar el primer conveni entre la Generalitat 
de Catalunya i el nostre Ajuntament, per a la construcció i explotació de la 
nova Estació d’Autobusos i d’un aparcament subterrani. 
 
Posteriorment, es va procedir primerament a la deconstrucció de l’antiga 
terminal i després a la construcció de la nova i de l’aparcament. 
 
Mitjançant concurs, la Generalitat va adjudicar la concessió de la 
construcció dels edificis abans esmentats, així com de la seva gestió, però 
no es va realitzar la cessió a favor de la Generalitat de la finca on va 
ubicada la nova terminal. 
 
Paral·lelament, s’ha efectuat la divisió horitzontal de la finca, del sòl i 
subsòl, donat que solament el primer (terminal) es cedeix a la Generalitat, 
quedant el subsòl (aparcament) de propietat de l’Ajuntament. 
 
Per tant, tenim tant registralment com a l’inventari municipal ben delimitat 
aquest tema, i avui el que procedeix és cedir a la Generalitat el sòl de la 
citada finca. 
 
A continuació, dóna lectura a la part dispositiva de la proposta. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

L’Ajuntament de Lloret de Mar i la Direcció General de Ports i 
Transports de la Generalitat de Catalunya van signar, per primera 
vegada el dia 14/03/2002  un conveni en el que es definien les 
actuacions per a l’establiment i explotació d’una estació d’autobusos i 
la construcció d’un aparcament subterrani a Lloret de Mar. 
 
Que aquest conveni va ser objecte de diverses modificacions, les 
quals van formalitzar-se respectivament en dates 26/03/2003, 
30/10/2003 i 07/04/2005. 
 
Que en virtut d’aquests convenis, la Generalitat de Catalunya  va 
licitar les obres de desconstrucció de l’antiga Terminal d’Autobusos de 
Lloret de Mar, així com la construcció de la nova terminal d’Autobusos 
i d’un aparcament subterrani. A continuació va licitar l’adjudicació del 
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contracte de gestió del servei públic (concessió administrativa) per a 
l’explotació de la terminal i de l’aparcament.  
 
Així mateix, en virtut del que es va estipular en aquests convenis, 
l’Ajuntament de Lloret de Mar cedia a la Generalitat de Catalunya el 
domini de la superfície de la finca on s’hi construïa  la nova Terminal 
d’autobusos, mentre que l’Ajuntament es reservava el domini del 
subsòl, on es construïa l’aparcament subterrani de vehicles, el qual, 
no obstant, podia ser explotat per la Generalitat conjuntament amb la 
Terminal o per l’empresa concessionària corresponent, gràcies a 
l’autorització que concedia l’Ajuntament i prèvia percepció d’un 
cànon, autorització que tindria la mateixa durada que el termini de la 
concessió. 
 
Atès que per part de la Generalitat es va procedir a donar compliment 
a allò previst en el conveni (desconstrucció de les obres de l’antiga 
Terminal, licitació i construcció de la nova Terminal i de l’aparcament 
subterrani,  i licitació i adjudicació de la concessió conjunta de la nova 
Terminal i de l’aparcament), però no es va formalitzar la cessió a 
favor de la Generalitat de la superfície de la finca on s’ubica la nova 
Terminal d’Autobusos. 
 
Atès que en data 16/06/2008 es va atorgar davant la Notària de 
Lloret de Mar, Sra. Concepción de los Reyes Arias Gallego, escriptura 
pública de declaració d’obra nova i divisió en propietat horitzontal, 
per la qual cosa es reflectia en la finca on estava construïda l’antiga 
Terminal d’Autobusos, propietat de l’Ajuntament de Lloret de Mar, la 
desconstrucció d’aquella i la construcció de la nova terminal i de 
l’aparcament subterrani, a la vegada que es procedia a efectuar 
divisió en propietat horitzontal, de tal forma que en resultaven dos 
elements, un corresponent a la superfície (Terminal) i l’altra la subsòl 
(aparcament). Aquests dos elements van ser inscrits en data 
08/07/2008 en el Registre de la Propietat núm. 1 de Lloret de Mar a 
nom de l’ajuntament de Lloret de Mar. 
 
Atès que, una vegada s’ha efectuat ja la divisió en propietat 
horitzontal, l’Ajuntament pot procedir a efectuar la cessió de la finca 
corresponent a la superfície (Terminal d’Autobusos) a favor de la 
Generalitat de Catalunya. La descripció i les dades registrals de 
l’esmentada finca són les següents: 
 

- Descripció: 
 
“URBANA: FINCA ESPECIAL. ELEMENTO NÚMERO DOS. 
Integrado por la planta baja del edificio de la Estación de 
autobuses y aparcamientos de vehículos ubicado entre las 
calles Enric Granados, Virgen de Loreto, Avgda. Vila de Blanes 
y Avgda. Just Marles, de Lloret de Mar, que tiene entrada a 
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nivel de calle, consta de una Terminal de autobuses - con sus 
oficinas, espacios destinados al público y servicios - de 
seiscientos noventa y siete metros cuadrados, unos accesos al 
aparcamiento sótano - o subsuelo- desde la planta baja de 
treinta y nueve metros con setenta y seis decímetros 
cuadrados; también doce andenes en semibatería, tres 
andenes lineales de autobuses, zona de viales, aceras, accesos 
y zonas de descanso exterior con una superfície de cuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho metros con cuarenta y dos 
decímetros cuadrados. LINDA: tomando como frente el 
subsuelo de la calle Virgen de Loreto, al frente con el 
mencionado subsuelo de la calle enric Granados, a la izquierda 
subsuelo de l’Avgda. Just Marles; y al fondo subsuelo de 
l’Avgda Vila de Blanes. Coeficiente: cincuenta y dos enteros por 
ciento”. 
 
- Dades registrals: 
 
Finca inscrita en el Volum 3525, Llibre 392, Foli 37 i Número 
20022 del Registre de la Propietat núm. 1 de Lloret de Mar.  

 
Atès que, d’acord amb el corresponent certificat emès pel Secretari 
de la Corporació, la finca registral descrita figura inscrita a l’Inventari 
municipal de béns i drets a nom de l’Ajuntament, però amb 
l’observació de que s’ha de cedir de forma obligatòria a la Generalitat 
de Catalunya, d’acord amb els convenis als que anteriorment s’ha fet 
referència.   
 
Atès allò establert a l’article 27 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL), 
segons el qual “les mutacions de domini públic enteses com a canvi 
de subjecte o de destinació dels béns de domini públic sense que 
perdin la seva naturalesa jurídica requereixen l’acord de l’ens local en 
el qual s’acrediti l’oportunitat del canvi”. 
 
Atès,  que  l'article 50.3 del  RPEL  exigeix  l'esment explícit  de la 
reversió automàtica pel cas de que els  béns que  es  posen a 
disposició  gratuïtament no  es  destinessin  a  l'ús previst  o deixin 
de ser-hi destinats, a fi que els  efectes de la posada a disposició 
només subsisteixin el temps i en la mesura  que perdurin  les 
finalitats, cal que s'elevi a la categoria  de condició resolutòria el dret 
de reversió, per tal que  pugui operar-se a través d’allò que disposen 
els articles 23 de la Llei  Hipotecària,  i  56, 174 i 175 de  la  Regla  
6a.  del Reglament Hipotecari. 
 
Atès que, d’acord amb allò establert a l’article 49.2 del RPEL els 
acords de cessió de béns són competència del ple municipal 
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El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER. Cedir gratuïtament en propietat, lliure de càrregues i 
gravàmens, a la Generalitat de Catalunya (Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques) la següent finca: 
 

- Descripció: 
 
“URBANA: FINCA ESPECIAL. ELEMENTO NÚMERO DOS. 
Integrado por la planta baja del edificio de la Estación de 
autobuses y aparcamientos de vehículos ubicado entre las 
calles Enric Granados, Virgen de Loreto, Avgda. Vila de Blanes 
y Avgda. Just Marles, de Lloret de Mar, que tiene entrada a 
nivel de calle, consta de una Terminal de autobuses - con sus 
oficinas, espacios destinados al público y servicios - de 
seiscientos noventa y siete metros cuadrados, unos accesos al 
aparcamiento sótano - o subsuelo- desde la planta baja de 
treinta y nueve metros con setenta y seis decímetros 
cuadrados; también doce andenes en semibatería, tres 
andenes lineales de autobuses, zona de viales, aceras, accesos 
y zonas de descanso exterior con una superfície de cuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y ocho metros con cuarenta y dos 
decímetros cuadrados. LINDA: tomando como frente el 
subsuelo de la calle Virgen de Loreto, al frente con el 
mencionado subsuelo de la calle enric Granados, a la izquierda 
subsuelo de l’Avgda. Just Marles; y al fondo subsuelo de 
l’Avgda Vila de Blanes. Coeficiente: cincuenta y dos enteros por 
ciento”. 
 
- Dades registrals: 
 
Finca inscrita en el Volum 3525, Llibre 392, Foli 37 i Número 
20022 del Registre de la Propietat núm. 1 de Lloret de Mar.  

 
SEGON.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a servei públic 
d’estació d’autobusos. 

 
A tals efectes si deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys 
següents, el bé objecte de cessió revertirà de forma automàtica de 
ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten 
de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova 
el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya. 

 
TERCER. Notificar aquest acord de cessió al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat (Direcció de Serveis), 
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adjuntant-hi la documentació necessària als efectes de que es tramiti 
el corresponent expedient de cessió. 
 
QUART. Facultar el Sr. Alcalde-President per a la signatura de la 
documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es 
disposa en el present acord. 

 
4. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I 
EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE LLORET DE MAR 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera dient que el Ple, en 
sessió de 9 de juny de 2009, va aprovar inicialment el REGLAMENT 
REGULADOR DE L’ÚS I EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE 
LLORET DE MAR. 
 
Durant la informació pública no s’ha presentat cap reclamació ni al.legació. 
 
Mitjançant un informe de data 12/09/2008 els Serveis Tècnics Municipals 
consideren convenient aclarir possibles dubtes i corregir alguns errors 
materials observats (seguidament, en dóna lectura). 
 
Finalitza donant lectura a la part dispositiva de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que s’han recollit alguns dels temes que es van 
parlar, si bé no tots (obrir també el diumenge). Però, donat que es tracta 
d’una eina important, votarà a favor de la seva aprovació. Es tracta d’una 
instal.lació moderna, funcional i propera al ciutadà. El que demana és que, 
si fos possible, més endavant es pugui obrir també el diumenge. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que troba correctes els canvis fets i, per 
tant, votaran a favor. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Elorza dient que s’han recollit en bona part les 
aportacions fetes per l’oposició i, per tant, el text ha quedat millorat. Com a 
conseqüència, votaran a favor. 
 
Contesta el Sr. Riera que a ells també els hagués agradat obrir en 
diumenge, però hem de tenir en compte que s’ha de tancar algun dia, doncs 
els treballadors han de descansar. Els han aconsellat que fos el diumenge i 
no el dilluns. Com a exemple, a Blanes varen començar obrint el diumenge 
i, posteriorment, han tancat; sembla que és el dia que menys s’utilitza. 
 
De totes maneres, estem oberts a les necessitats i, si es considerés que es 
bo obrir el diumenge, s’estudiaria. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
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Vist que el  Ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió ordinària 
celebrada el dia 9 de juny de 2008, va aprovar inicialment el 
REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS I EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA 
MUNICIPAL DE LLORET DE MAR. 
 
Vist que   durant   el  període  d'informació   pública de l’aprovació  
inicial de dit Reglament, realitzada mitjançant Edicte publicat  al 
DOGC n. 5162 de data 30/06/08 i al BOP núm. 128 de data 
03/07/08, no s'ha presentat  reclamació ni observació de cap mena. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 
12/09/2008, del que es desprèn que amb l’objectiu d’aclarir possibles 
dubtes i corregir errors materials, s’han introduït els següents canvis: 
 
1. En el paràgraf 3r. de l’article 5 on deia: 

“L’ús de la deixalleria serà gratuït per a les persones a dalt 
esmentades pel que fa als residus domèstics o especials 
considerats admesos a la Deixalleria pel present Reglament, 
sense límit d’aportació.”  

Ha de dir: 
“L’ús de la deixalleria serà gratuït per a les persones a dalt 
esmentades pel que fa als residus domèstics o especials 
considerats admesos a la Deixalleria pel present Reglament, 
amb els límits d’aportació establerts en l’annex I.” 

 
2. S’elimina el paràgraf 4t. de l’article 5 que deia:  

“Els comerços, oficines i serveis de Lloret de Mar podran 
aportar els residus domèstics i especials de forma gratuïta, 
sempre que siguin en quantitats menors a les fixades en el 
present Reglament.”  

S’elimina la paraula “Altrament” del següent paràgraf. 
 
3. S’afegeixen a l’article 7 els següents residus no admissibles a la 

Deixalleria municipal:  
 Residus sanitaris no assimilables a domèstics. 
 Residus d’amiant.   
 Explosius, articles pirotècnics... 

 
4. Es modifica l’article 8 d’horaris i dies d’obertura, de dilluns a 

divendres on deia: 
“Tardes de 17 h a 20 h” 

Ha de dir: 
 “Tardes de 16:30 h a 19:30 h”  

 
5. L’article 9 es modifica la frase on deia: 

“...segons els preus aprovats de la diferència entre la quantitat 
aportada...”  

Ha de dir: 
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“...segons els preus aprovats per la Junta de Govern Local, a 
qui es delega aquesta competència, de la diferència entre la 
quantitat aportada...” 

 
6. La taula de l’annex I s’ha modificat per tal d’ajustar les quantitats 

de residus i freqüència amb què es poden aportar, així com les 
quantitats admissibles màximes gratuïtes. 

 
Vistos els articles 49 de la Llei 7/85; 52, 66, 178, 236 i 237 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, (Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril); i articles 60 i següents del ROAS 
(Decret 179/1995, de 13 de juny), i concordants, en relació al 
procediment d’aprovació de reglaments i ordenances municipals. 
 
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 definitivament el REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS 
I EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL DE LLORET DE MAR, 
amb les modificacions contingudes a l’informe tècnic, les quals 
s’especifiquen en la part expositiva. 
 
SEGON.- D’acord amb allò establert en els articles 49 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 178 
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 65 i 66 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, publicar íntegrament 
l’acord adoptat. Així mateix,  base a allò establert en l’article 70 de la 
Llei 7/1985 i en el citat article 66 del Decret 179/1995, el Reglament 
aprovat entrarà en vigor quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des 
de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província. 
 

5. APROVACIÓ DEFINITIVA ESTATUTS DEL CONSORCI PER LA 
PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL MASSÍS D’ARDENYA-CADIRETES. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera dient que 
el Ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió ordinària celebrada el dia 
28 de gener de 2008, va aprovar inicialment els  ESTATUTS DEL CONSORCI 
PER LA PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL MASSÍS DE CADIRETES. 
 
Que durant la informació pública no s’han presentat cap reclamació ni 
observació. Hi ha un informe de 22/09/2008 de la Secció de Medi Ambient, 
que de les diferents reunions fetes amb els altres membres del Consorci 
s’ha decidit consensuar un únic text, donat que havia divergències entre els 
textos aprovats pels diferents membres (seguidament, dóna lectura als 
canvis realitzats). 
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Finalitza llegint la part dispositiva de l’acord. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que no sols és important el crear-ho sinó que es 
faci una gestió seriosa, una gestió sostenible. 
 
S’han de regular les activitats de tota mena que es puguin fer en aquest 
territori, tenint com a objectiu la seva preservació. Per tant, ells votaran a 
favor donat que en aquest Consorci el que es pretén és vetllar pels 
interessos generals de tots i així gaudir del nostre territori sense malmetre’l. 
 
Pren la paraula el Sr. Amaya dient que, si bé estan d’acord, volien fer 
algunes preguntes. 
 
La primera d’elles és perquè desapareix la Diputació com a membre, ja que 
abans hi era i ara no. 
 
La segona és que, tot i que a l’article 7 on es parla de les atribucions del 
Consell, en el seu l’apartat h) ens diu “Aprovar l’admissió de nous membres 
al Consorci”, pregunta si no es podria limitar d’alguna forma el punt 2 de 
l’article 1 a on diu “A més de les entitats fundadores, podran format part del 
Consorci les altres persones físiques i jurídiques, públiques o privades que , 
sense ànim de lucre, es trobin interessades en la protecció i gestió del 
Massís d’Ardenya-Cadiretes”. Ja que a la mateixa definició, podria formar 
part d’aquest consorci qualsevol associació no involucrada en preservació 
d’aquest territori, i tindrien el mateix vot que qualsevol dels municipis 
consorciats. 
 
A la nostra intervenció com a Grup al passat Ple del 28 de Gener d’enguany 
ja varem expressar la positivitat que te la col·laboració entre diferents 
administracions. Veiem d’alguna forma expressada als estatuts modificats 
les obligacions financeres apareixent el pagament inicial únic de 1000 €, 
però continuen preguntant si encara queda l’obligatorietat financera dels 
4000€,  atès al criteri de població i territori pactat inicialment segons va 
explicar el Sr. Riera al darrer Ple de gener. Creiem que aquesta fórmula 
mixta tindria que quedar reflectida als estatuts de forma més expressa. 
 
Contesta el Sr. Riera que la Diputació de Girona ha sortit perquè ho va 
demanar ella mateixa, doncs prefereixen col.laborar que formar-ne part. 
 
La participació econòmica es farà en base a dos indicadors: la població i la 
superfície que té cada municipi en el Massís d’Ardenya-Cadiretes, però no 
s’ha determinat encara la fórmula exacta i s’haurà de negociar en properes 
reunions. En principi, la quota d’entrada és de 1.000 € per cada 
Ajuntament. 
 
No ha entès l’altra pregunta. 
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Torna a intervenir el Sr. Amaya explicant que el paràgraf segon del punt 
primer dels Estatuts permet que qualsevol persona física i jurídica, pública o 
privada, sense ànim de lucre i que estigui interessada en la protecció i 
gestió del Massís d’Ardenya-Cadiretes, pot formar part del Consorci, si això 
significa que tenen veu i vot. En tot cas, deixar molt clar quins requisits han 
de tenir perquè puguin entrar a formar-ne part. 
 
Novament contesta el Sr. Riera que recollirà la reflexió del Sr. Amaya i la 
transmetrà en la primera reunió. 
 
El Sr. Alcalde intervé dient que abundant en aquest tema, també hauria de 
quedar clar com serien i en base a quin criteri, les aportacions d’aquestes 
possibles entitats privades que formarien part del Consorci. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vist que el  Ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió ordinària 
celebrada el dia 28 de gener de 2008, va aprovar inicialment els  
ESTATUTS DEL CONSORCI PER LA PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL MASSÍS 
DE CADIRETES. 
 
Vist que   durant   el  període  d'informació   pública de l’aprovació  
inicial de dits Estatuts, realitzada mitjançant Edicte publicat  al DOGC 
n. 5074 de data 20/02/08 i al BOP núm. 44 de data 03/03/08, no 
s'ha presentat  reclamació ni observació de cap mena. 
 
Vist l’informe emès per la Secció de Medi Ambient en data 
22/09/2008, del que es desprèn que després de les converses i les 
reunions -posteriors a l’aprovació dels Estatuts per part de tots els 
municipis inclosos en l’àmbit del Massís de l’Ardenya-Cadiretes- els 
representants dels diferents municipis han convingut de consensuar 
un únic text atès que es van detectar divergències en els textos 
aprovats.  
 
Respecte el text aprovat inicialment pel Ple Municipal del mes de 
gener, es fan les següents modificacions: 
 
1. Modificar la denominació, on diu: 

“Consorci del Massís de Cadiretes” 
Ha de dir: 

“Consorci del Massís d’Ardenya-Cadiretes” 
 

2. Modificar l’article 1, que diu: 
 

“1. El Consorci del Massís de Cadiretes es constitueix com a 
entitat pública de caràcter associatiu entre la Diputació de 
Girona, els Ajuntaments de Caldes de Malavella, Llagostera, 
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Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, 
Tossa de Mar i Vidreres, de conformitat amb els acords presos 
per les entitats respectives, per acomplir les finalitats 
assenyalades en aquests estatuts. 
2. A més de les entitats fundadores, podran formar part del 
Consorci les altres persones físiques i jurídiques, públiques o 
privades que, sense ànim de lucre, es trobin interessades en la 
protecció i gestió del Massís de Cadiretes. 
3. L’àmbit territorial d’actuació compren l’espai definit pel Pla 
d’Espais Naturals d’Interès Natural (PEIN) del Massís de 
Cadiretes i els àmbits d’influència dels municipis que pertanyin 
al Consorci. 
4. El Consorci es constitueix per un temps indefinit.” 

 
Ha de dir: 

 
“1. El Consorci del Massís d’Ardenya-Cadiretes es constitueix 
com a entitat pública de caràcter associatiu per acomplir les 
finalitats assenyalades en aquests estatuts. 
L’àmbit territorial compren els municipis de Caldes de 
Malavella, Llagostera, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols, 
Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar i Vidreres. 
2. A més de les entitats fundadores, podran formar part del 
Consorci les altres persones físiques i jurídiques, públiques o 
privades que, sense ànim de lucre, es trobin interessades en la 
protecció i gestió del Massís d’Ardenya-Cadiretes. 
3. L’àmbit territorial d’actuació compren l’espai definit pel Pla 
d’Espais Naturals d’Interès Natural (PEIN) del Massís 
d’Ardenya-Cadiretes i els àmbits d’influència dels municipis que 
pertanyin al Consorci. 
4. El Consorci es constitueix per un temps indefinit.” 

 
3. Modificar l’article 3, que diu: 
 

“El Consorci té el seu domicili a l’Ajuntament de Llagostera. La 
seu podrà ser modificada pel propi Consell entre els 
representants de les entitats consorciades. 
Les reunions poden tenir lloc a les cases consistorials de 
qualsevol dels municipis, o entitats consorciades.“ 

 
Ha de dir: 
 

“El Consorci té el seu domicili al Centre Cívic Municipal de 
Vidreres (C/Orient 122). La seu podrà ser modificada pel propi 
Consell entre els representants de les entitats consorciades. 
Les reunions poden tenir lloc a les cases consistorials de 
qualsevol dels municipis, o entitats consorciades.” 
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4. Modificar l’article 19, que diu: 
 

“Les aportacions dels ens consorciats han de ser suficients per 
cobrir les despeses i les adquisicions patrimonials necessàries 
per al compliment dels objectius del Consorci. 
Les aportacions dels municipis es fixaran proporcionalment a la 
seva superfície dins de l’àmbit del PEIN i a la seva població.” 

 
Ha de dir: 
 

“Les aportacions dels ens consorciats han de ser suficients per 
cobrir les despeses i les adquisicions patrimonials necessàries 
per al compliment dels objectius del Consorci. 
Les aportacions dels municipis es fixaran al pressupost anual 
proporcionalment a la seva superfície  dins de l’àmbit del PEIN i 
a la seva població. 
Es fixa la quantia de 1.000 euros en concepte d’aportació inicial 
única.” 

 
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 l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament els ESTATUTS DEL CONSORCI PER 
LA PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL MASSÍS D’ARDENYA-CADIRETES, amb 
les modificacions contingudes a l’informe tècnic, les quals 
s’especifiquen en la part expositiva. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vidreres, municipi 
on s’ha fixat la sèu del Consorci, a fi d’unificar la publicació dels 
Estatuts definitius. 

 
6. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT D’ACTIVITATS PRIVADES A 
DIVERSOS EMPLEATS MUNICIPALS. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera donant lectura parcial 
de la part expositiva de la proposta, que en definitiva és concedir a tres 
funcionàries municipals la corresponent autorització de compatibilitat en la 
forma que la Llei ho permet. 
 
Finalitza donant lectura a la part dispositiva de l’acord. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
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Vista la sol·licitud efectuada pels empleats municipals, la Sra. 
SANDRA GALL LLOREDA, en data 07/08/08 amb RGE núm. 13599, de 
la Sra. IMMA FUSTÉ CAPDEVILA, en data 18/08/08 amb RGE núm. 
13974, i la Sra. ANNA CALIXTO MARQUÈS, en data 29/08/08 amb 
RGE núm. 14630, de compatibilitzar les seves feines a l’Ajuntament 
amb les següents activitats: 
 

1. La Sra. SANDRA GALL LLOREDA, demana compatibilitzar la 
seva feina com a Arquitecte Tècnic a l’Ajuntament amb la 
realització de l’activitat privada d’Arquitecte tècnic com a 
professional liberal. 

 
2. La Sra. IMMA FUSTÉ CAPDEVILA, demana compatibilitzar la 

seva feina com a Auxiliar Administrativa amb la tasca de 
Professora de dret administratiu per opositors en l’Acadèmia 
“El Triangle S.L” de Mataró. 

 
3. La Sra. ANNA CALIXTO MARQUÈS, demana compatibilitzar la 

seva feina com a Administrativa de l’OIAC, amb la realització 
per compte propi de les tasques d’Administradora de l’Empresa 
“Sisvision S.L” de Blanes. 

 
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 Sres. SANDRA GALL LLOREDA, IMMA FUSTÉ 
CAPDEVILA i   ANNA CALIXTO MARQUÈS la compatibilitat dels seus 
llocs de treball a l’Ajuntament de Lloret de Mar amb la realització de 
les activitats privades abans relacionades, 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 
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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 les interessades i a la 
secció de Recursos Humans. 

 
7. ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA DEL CENTRE 
DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS DE LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera donant 
lectura a la proposta, tant a la seva part expositiva com dispositiva. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que des del principi ERC s’ha mostrat en 
desacord en què el nostre abocador sigui comarcal, donat que consideren 
que no trèiem cap benefici. Està convençut que a la llarga tothom ens 
donarà la raó. Per tant, amb coherència en la seva postura en aquest tema, 
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avui també votaran en contra. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que avui prenen un acord important 
que permetrà allargar la vida al nostre abocador. 
 
Confia que es compleixin els terminis de construcció i posada en 
funcionament, i considera positiu que l’adjudicatària sigui la mateixa 
empresa que gestiona l’abocador, doncs creu que això facilitarà les coses. 
 
Finalitza dient que, en definitiva allò important és que s’allargui la vida 
d’aquesta important instal.lació. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que una vegada llegit l’extens i 
minuciós informe de l’Agència Catalana de Residus, el seu vot serà 
favorable. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Elorza dient que ells també han 
examinat l’informe tècnic així com la proposta de la Mesa de Contractació, i 
com a conseqüència també votaran a favor. 
 
Vol que es tingui en compte que l’empresa cobrarà de l’Ajuntament, però 
que els diners vindran de la Generalitat i creu que ha de quedar clar en el 
contracte aquest tema per no tenir problemes. 
 
Contesta el Sr. Riera que està satisfet per l’acord que avui s’aprovarà i que 
farà possible gestionar l’abocador d’una forma diferent, innovadora i molt 
més satisfactòria des del punt de vista mediambiental. 
 
Novament, serem pioners en un tema tant important, i ho hem fet de la ma 
de l’Agència Catalana de Residus, perquè sols no haguéssim pogut fer-ho. 
També és un gest de solidaritat dels lloretencs amb la resta de la comarca. 
 
Es important que aquest acord tingui un recolzament generalitzat com es 
desprèn de les diferents intervencions. Estem parlant d’una inversió molt 
important, que farà que tinguem una instal.lació moderna que gestionarem 
nosaltres mateixos. 
 
També permetrà crear nous llocs de treball i per tot l’any. També 
properament es farà la tercera fase de l’ampliació de l’abocador, corrent el 
seu finançament a càrrec de l’Agència Catalana de Residus i, per tant, ni 
l’Ajuntament de Lloret ni els altres Ajuntaments hauran de suportar el seu 
cost. 
 
En definitiva, aplicarem una nova tecnologia, millorarem la gestió, serem 
solidaris i crearem llocs de treball. 
 
De nou, intervé el Sr. Coloma dient que, evidentment, desitgen que tot vagi 
bé. Quant a la gestió, confia que sigui millor que la que s’ha fet amb el Pich 
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& Putt, que ha tingut diferents problemes i que des de fa temps 
pràcticament no funciona. Sobretot, que es gestioni bé el tema de les 
aigües, perquè no hagi problemes de contaminació. Finalment, que 
l’Ajuntament controli la gestió de l’empresa mitjançant la corresponent 
auditoria. 
 
Novament, contesta el Sr. Riera dient que la planta de triatge ocupa l’espai 
en el que actualment està el Pich & Putt que, per tant, desapareix. En el 
plec de condicions, es preveu la contractació d’una empresa que farà el 
seguiment de l’obra, i això es fa donada la importància i la complexitat 
tècnica de la instal.lació, que sobrepassa les nostres capacitats tècniques. 
El cost d’aquesta contractació està inclòs en el finançament de la planta i, 
per tant, tampoc costarà diners a l’Ajuntament. Amb això garantirem la 
bona marxa de l’obra, que sigui tècnicament la correcta i, per tant, faran un 
bon seguiment de tota l’obra. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que aquest acord té molts 
aspectes positius. El primer, que l’abocador tindrà una gestió molt més 
moderna i molt millor des del punt de vista mediambiental. També ens 
ajudarà a eliminar o, si no, minimitzar les molèsties de les gavines, ja que 
la nova gestió dificulta el que aquestes aus trobin menjar i per tat, com a 
mínim, es reduirà. 
 
També es crearan nous llocs de treball i es farà una inversió econòmica 
molt important. També es finançarà la tercera fase de l’abocador per part 
de l’Agència Catalana de Residus. 
 
La millora mediambiental és important, doncs es farà un millor triatge i una 
part del producte que surti és inert. Serem solidaris, però al mateix temps 
obtenim beneficis; tindrem una planta del segle XXI que allargarà de forma 
considerable la vida de l’abocador. Confiem que els nostres veïns també 
siguin solidaris quan els toqui. En definitiva, avui aprovem una inversió 
molt important, amb una instal.lació amb una tecnologia moderna i 
innovadora. 
 
Sense més deliberació, i per 20 vots favorables dels regidors de CIU, PSC-
PM, PP, GRILL i ICV-EUIA, i 1 vot en contra del regidor d’ERC, el Ple de 
l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

Vist que el Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 17/03/2008, va 
aprovar els plecs de clàusules administratives, tècniques particulars i 
tècniques generals, per a l’adjudicació de la concessió d’obra pública 
del centre de tractament de residus municipals de Lloret de Mar, 
obrint concurs, per procediment obert. 
 
Vist que els anuncis relatius a la convocatòria d’aquest concurs van 
ser publicats al DOCE de data 01/04/08, DOGC n. 5109 de data 
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11/04/08, BOP n. 74 de data 16/04/08, i BOE n. 93 de data 
17/04/08. 
 
Vist que en el període de presentació de pliques es va presentar les 
següents empreses: 
 
 Plica núm. 1.- GBI SERVEIS, SA. 
 Plica núm. 2.- SUFI, SA.  
 
Vist que en data 27/05/2008 es va reunir la Mesa de Contractació per 
procedir a l’acta d’obertura de pliques en relació al sobre n. 1 
(documentació), essent que els licitadors varen presentar tots els 
documents requerits. 
 
Vist que en data 03/06/2008 es va tornar a reunir la Mesa de 
Contractació, en acte públic, per procedir a l’acta d’obertura de 
pliques del contingut del sobre n. 2 (proposicions). Es va aixecar la 
sessió sense proposta d’adjudicació, a l’espera dels informes adients. 
 
Vist que en data 16/09/2008 ha tingut entrada al Registre General 
l’informe elaborat per l’Oficina Tècnica del Pla Territorial 
d’Infraestructures de l’Agència de Residus de Catalunya, en relació al  
concurs de concessió d’obra pública. 
 
Vist que la Mesa de Contractació es va reunir en data 22/09/2008 per 
valorar les pliques presentades, i en base a l’informe tècnic abans 
esmentat va proposar a l’òrgan municipal competent l’adjudicació 
d’aquest concurs a l’empresa GBI SERVEIS SA. 
 
Atès, allò establert als arts. 49, 69, 78, 135, 137 i 220 i ss., del Reial 
Decret Llei 2/2000, de 16 de juny (Text Refós de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques). 

 
Atès allò establert a l’article 22.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, en la seva redacció donada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local, en relació a la competència del Ple 
per a les contractacions quan el seu import superi el deu per cent 
dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els sis 
milions d’euros. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de 
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar a l’empresa “GBI 
SERVEIS SA.” el concurs per a la concessió d’obra pública del CENTRE 
DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS DE LLORET DE MAR, 
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consistent en la redacció del projecte, la construcció de la 
infraestructura, la posada en marxa i l’explotació de les instal.lacions 
que integren el centre, amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives, tècniques particulars i tècniques generals aprovats, i 
a les propostes de millora realitzades pel contractista, de la qual cosa 
es desprèn que el preu  del contracte és el  següent: 
 

- Preu:    29.356.990,00 €, IVA inclòs. 
- Tipus d’interès:  5,75 % 
- Cànon trimestral:  733.548,90 €, IVA inclòs. 

 
La retribució total per al 100% de càrrega de la instal.lació, referida a 
una base de preus per a l’any 2008, quedaria com segueix: 
 

Concepte Retribució €/any 
Tractament Fracció RESTA 4.358.445,54 
Tractament Voluminosos 204.252,71 
Tractament Residus Vegetals 10.238,72 
Transferència de FORM 70.391,18 
Transferència Paper-Cartró 58.872,63 
Transferència Vidre 29.436,31 
Transferència Envasos 21.757,28 

TOTAL ............... 4.753.394,37 
 
SEGON.- Citar l'adjudicatari per tal que en el  termini de quinze dies a 
partir de la notificació de l’adjudicació del contracte, constitueixi a la 
Tresoreria  Municipal  la fiança definitiva que queda fixada en 
1.174.279,6 €, la fiança complementària de 1.761.419,4 €,  i aboni 
les despeses corresponents a les publicacions d’anuncis en els 
butlletins oficials, d’acord amb allò establert en Plec de condicions, 
d’import 2.471,40 €. Citar-lo, així mateix, per tal que, en el termini 
màxim de trenta dies comptats a partir de la comunicació  del present 
acord, comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  del 
corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, de no 
fer-ho sense justificació, perdria els drets adquirits. 
 
TERCER.- Procedir a la devolució de la fiança provisional dipositada 
per les empreses licitadores. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que 
sigui necessari per fer efectiu aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han 
pres part en aquesta licitació, així com a la Intervenció municipal, i 
trametre al BOP de Girona un anunci de la present adjudicació per a 
la seva publicació d’acord amb allò establert a l’article 93 del RDL 
2/2000. 
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8. MOCIÓ PRESENTADA PER L’EQUIP DE GOVERN, PER A LA 
MODIFICACIÓ O SUBSTITUCIÓ DE LES BARRERES LATERALS DE LES 
CARRETERES. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera que dóna lectura 
íntegra a la moció. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que ells votaran a favor, donat que aquesta 
moció ja va ser aprovada per tots els grups en el Consell Comarcal de la 
Selva. 
 
Els Ajuntaments han de fer força perquè sigui una realitat el que es 
demana, donat que aquestes mesures fa anys que s’estan sol.licitant i és 
urgent que es facin el més aviat possible. 
 
Pren la paraula, seguidament el Sr. Garcia dient que la sinistralitat de 
motocicletes en el nostre país és esfereïdor, sobretot en motocicletes de 
gran cilindrada, i calia fer alguna cosa més que campanyes publicitàries.  
 
Per això, a partir de l’u de setembre d’aquest any ha entrat en vigor una 
nova normativa d’exàmens pràctics de motocicletes i ciclomotor, en què 
tots els aspirants a conduir motocicletes ha de demostrar la seva capacitat 
en vies obertes al trànsit. Esperem que els resultats siguin positius i 
decreixi considerablement aquesta sinistralitat.  
 
Però quan es produeix l’accident, així com per als turismes les tanques de 
protecció són un bon sistema de protecció, per als motoristes es 
converteixen en un malson. Les IPN i les biondes ara les fan sense arestes 
tallants, però encara i així continuen sent perilloses, i per tant, s’han de 
modificar per protegir els motoristes.  
 
També recordar als motoristes una cosa que ja saben: que la motocicleta 
per vies obertes al trànsit és un mitjà de transport, no de competició. I en 
quant a l’equip de govern que presenta aquesta moció, recordar-li que hi 
ha vials de titularitat municipal que també tenen barreres laterals, i de les 
més perilloses. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Elorza dient que ells també votaran a favor, i 
recorda també que ja es va aprovar al Consell Comarcal. 
 
A continuació, dóna lectura a una esmena que proposen que s’introdueixi a 
la moció, que és del tenor següent: 
 

“PRIMER.- Instar al Ministerio de Fomento, al Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i a la Diputació 
de Girona perquè continuïn modificant o substituint les barreres 
laterals de les carreteres de la seva competència a tota la comarca 
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de la Selva, a fi d’evitar la perillositat que comporta als motociclistes 
en cas d’accident.” 

 
Com es pot veure, l’esmena explica que aquests canvis ja s’estan fent i el 
que es demana és que hagi una major celeritat. 
 
Contesta el Sr. Riera dient que accepten l’esmena presentada pel Sr. 
Elorza, i demana al Sr. Garcia que li digui a quins vials es refereix i que en 
el seu moment es farà. 
 
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que voldria aprofitar que parlem de 
seguretat vial, per demanar que s’estudiï el canvi de determinades pilones, 
en concret les més baixes. 
 
No demana que es canviïn totes, però si que es comenci a renovar una 
part, sobretot les que estan en cantonades i corbes. Pensa que la Comissió 
de Viabilitat ho està ja estudiant, i considera que a mida que els 
pressupostos ho permetin s’ha d’anar fent una renovació de les esmentades 
pilones. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que això ja s’està fent, però que evidentment 
s’ha de prioritzar i que es continuarà fent sempre dintre del que l’economia 
ens permeti. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Garcia dient que són de titularitat municipal, 
per exemple, la carretera de Santa Cristina en el tram que va des de la 
glorieta de la Ctra. de Blanes fins a l’entrada de la finca de Santa Cristina. 
 
Però hi ha moltes tanques en travessies de Lloret que són molt perilloses, 
no sols per als conductors sinó també per als vianants. Si vol farà un estudi 
més acurat per millorar aquest aspecte tan important, com és la seguretat 
passiva. 
 
Novament, intervé el Sr. Alcalde dient que la carretera que va a Santa 
Cristina era de la Diputació, i des de fa poc és municipal. 
 
Últimament han canviat el model de les baranes, i suposa que en la mida 
del possible s’hauran d’anar substituint les de tub, però el que dóna més 
seguretat és respectar la velocitat màxima. 
 
Es tindrà en compte el que ha dit el Sr. Garcia i allà on es pugui solucionar 
el tema es farà. Però insisteix que la major font de seguretat és respectar 
la velocitat permesa en cada lloc. 
 
Torna a intervenir el Sr. Elorza dient que ell es referirà a una acció que és 
molt fàcil d’aplicar, i és que quan es faci la pintura vial s’utilitzi pintura 
rugosa, doncs això facilitarà que no patinin ni motos ni ciutadans. 
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Pensa que aquesta acció és molt més senzilla i menys costosa que les 
altres, sense que això vulgui dir que no s’hagin de fer les altres. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Riera, dient que en general ja es posa la 
pintura rugosa, i solament un any va haver un error per part de l’empresa 
que va fer el servei. Però en la majoria dels casos es fa. 
 
Sense més deliberació, es posa a votació l’esmena presentada pel grup 
municipal PSC-PM, que és aprovada per unanimitat. 
 
Acte seguit, es posa a votació la moció ja amb l’esmena incorporada, essent 
aprovada per unanimitat dels reunits. Per tant, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

La supressió de paranys que representen les barreres laterals de les 
carreteres és una reivindicació constant del col·lectiu de motoristes 
que massa vegades veuen agreujats els accidents de trànsit que 
pateixen quan topen amb aquests obstacles. 
 
Les víctimes mortals, les nombroses fractures òssies i amputacions 
que han causat aquets paranys als motoristes accidentats ens ha 
portat cap a una solució urgent del problema. Una solució que 
almenys a Catalunya ja va ser tractada pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya i hi va 
destinar una dotació pressupostària amb la previsió de solucionar el 
problema abans de finals de 2007. 
 
Atès, que el 2004 va entrar en vigor una normativa europea que 
obliga a tots els estats membres a protegir les barreres laterals de les 
carreteres. 
 
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.- Instar al Ministerio de Fomento, al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i a la Diputació de 
Girona perquè continuïn modificant o substituint les barreres laterals 
de les carreteres de la seva competència a tota la comarca de la 
Selva, a fi d’evitar la perillositat que comporta als motociclistes en 
cas d’accident. 
 
SEGON.- Comunicar aquesta moció al Consell Comarcal de la Selva, 
al Ministerio de Fomento, al Departament de Política territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat i a la Diputació de Girona, per demanar 
que es pronunciïn en el mateix sentit. 
 

9. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 
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POPULAR, PER A LA MILLORA DEL FINANÇAMENT LOCAL I PER 
IMPULS DE LA SEGONA DESCENTRALITZACIÓ. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que tots 
sabem avui en dia que estem en una situació econòmica general greu        
–digui’s crisi, recessió o desacceleració-. Una situació que el propi Ministre 
d’Economia qualifica com la més greu de les últimes dècades. 
 
I sabem que, malgrat això, existeix una proposta del Ministeri d’Economia 
per millorar el finançament de les Comunitats Autònomes sense que, per 
altra banda, s’hagi proposat la millora del finançament dels ajuntaments, 
més bé al contrari, s’ha proposat la congelació de l’aportació als municipis 
per al 2009. 
 
Aquest fet ha motivat una reacció unànime del mon local reclamant que, tot 
i tenint en compte la situació econòmica general, s’adquireixi el compromís 
de millorar el finançament local simultàniament amb l’autonòmic. I no 
solament és el Partit Popular qui ha pres la decisió de presentar mocions de 
suport a dita petició en totes les administracions on tingui representació: 
Congrés, Senat, Parlaments Autonòmica, Diputacions i Ajuntaments, sinó 
que el Consell Territorial de la pròpia FEMP, presidida per un alcalde del 
PSOE, celebrat a Saragossa el passat dia 13, va resoldre per unanimitat, 
entre altres acords: 
 

“Sol.licitar del Govern el compromís ferm de millorar el finançament 
local incorporant recursos addicionals per a les Corporacions Locals, a 
l’igual que s’han inclòs a la proposta del Ministeri d’Economia per a 
les Comunitats Autònomes. 
I instar al Govern de la Nació i a tots els partits polítics representats 
al Parlament, per arribar des del imprescindible consens, de forma 
immediata, a un Acord d’Estat per a l’aprovació d’un nou Estatut del 
govern local, on es reconegui el marc de competències reals i es 
respectin els principis bàsics i irrenunciables d’igualtat, equitat, 
suficiència financera i autonomia local en tot el territori.” 

 
I paral.lelament, i sols uns dies més tard, el Sr. Manuel Bustos, Alcalde de 
Sabadell pel PSC i president de la FMC, en un article publicat per un rotatiu 
barcelonès i fent referència a la reunió d’alcaldes de tots els racons de 
Catalunya celebrada la vigília de la Diada, es manifestava clarament 
partidari de reclamar que “una vegada per totes, s’abordi la primera 
reforma del model de finançament local” a la vegada que recordava que 
“resultava inverosímil que després de quasi trenta anys de democràcia 
local, mai s’hagi abordat la redistribució dels recursos que van a parar als 
ajuntaments “arribant fins i tot, entre altres moltes peticions, a sol.licitar el 
retorn de l’IVA per reinvertir-lo en nous projectes, recordant que sols amb 
l’IVA de l’any 2004 s’havia pogut finançar 17.000 places de guarderia  en 
els nostres municipis”. 
 



26 

El Partit Popular, conscient de la gravetat de la situació de les finances 
locals, es mostra solidari amb la problemàtica de tots els ajuntaments, 
independentment del color dels seus governs, i donarà el seu més enèrgic 
suport a la reivindicació de la millora del seu finançament presentant 
mocions similars a la que llegirà. 
 
Per tractar-se d’una població turística, hem inclòs la ja història reivindicació 
dels municipis turístics, obligats a prestar serveis a una població molt 
superior a la del seu propi cens, situació que agreuja encara més la ja 
deteriorada situació del seu finançament. Reivindicació que el nostre grup, 
paral.lelament, farà arribar als òrgans superiors del nostre partit perquè ho 
incloguin en el seu paquet de negociacions al tractar d’arribar a un acord 
sobre l’actual crisi econòmica i mesures a prendre per portar a terme 
aquesta segona descentralització. 
 
Seguidament, dóna lectura íntegre a la moció. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que ells no poden votar a favor aquesta moció 
perquè va contra l’Estatut de Catalunya. Es per això que han presentat una 
moció alternativa, la qual no és sols d’ERC sinó que també ha estat 
aprovada per altres partits. 
 
Com a conseqüència, ells votaran en contra de la moció presentada per PP 
perquè a l’Estatut ja es regula el tema del finançament, tema que 
malauradament encara no s’ha desencallat i considera que el text de la 
moció que es presenta va en contra del seu contingut. Evidentment, no és 
la seva. 
 
Torna a insistir que l’alternativa que ells presenten no és una moció de 
partit, no és d’ERC, sinó de l’Associació de Municipis de Catalunya. 
 
Seguidament, dóna lectura íntegra al text de la moció alternativa. 
 
Finalitza dient que aquesta moció s’ha aprovat en molts pobles i representa 
el sentir del municipalisme català, en contraposició a l’altre moció. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que segur que tots estem d’acord en 
demanar més finançament per als ens locals. Segur que amb això tots 
coincidim i en això coincideixen totes dues mocions llegides, potser la 
presentada per PP és més teòrica que la presentada per ERC, que és més 
pràctica. Però aquesta és utòpica ja que defensar que la Generalitat controli 
tots els diners dels Ajuntaments no els sembla el millor. 
 
Parlem de centralització i descentralització, i en aquest cas tan Madrid com 
Barcelona son centralistes. Considera que deixar que la Generalitat 
distribueixi tots els diners municipals també és perillós, i pensa que 
hauríem de qüestionar-ho tots. Per tant, potser optarem per votar la més 
teòrica, que potser no és tan pràctica però és més assumible. 
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Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que és obligat dir que el govern de 
l’estat, l’actual i els anteriors, és qui té la principal responsabilitat sobre 
l’anacrònic sistema municipal. La darrera reforma és la “Ley reguladora de 
las haciendas locales”, Ley 51/2002. Aquesta és la famosa llei de supressió 
parcial de l’IAE, aplicada sense contraprestació, i encara la patim.  
 
Ara li correspon que compleixi els seus reiterats compromisos de concretar 
el nou finançament local en paral·lel a la revisió del finançament autonòmic, 
per tant aquest any 2008. 
 
Necessitem que el govern de l’estat lideri una reforma estructural del 
sistema actual. 
 
Necessitem un model estable, transparent i suficient que no depengui i no 
incentivi als ajuntaments cap al “desarrollisme” urbanístic insostenible, que 
els corresponsabilitzi de l’economia productiva de les seves ciutats i que no 
depengui de la conjuntura econòmica, per poder garantir les prestacions 
socials als ciutadans. 
 
El pluralisme polític municipal és un valor democràtic essencial que no té 
preu, i la seva unitat la seva força. La subordinació històrica partidista 
d’aquest municipalisme ha paralitzat sempre la capacitat de pressió i de 
negociació amb els successius governs, generant frustració i desencís , ara 
no ens ho podem permetre. 
 
Confio que el municipalisme català, avui unitari, estigui a l’alçada de la seva 
responsabilitat i trenqui el malefici històric. 
 
A la Comissió Informativa es va dir, per part del Sr. Ontañón, que es faria 
una reunió per intentar consensuar un text de la moció entre tots. Des de 
llavors, ningú li ha dit rés. 
 
Ells votaran a favor la moció presentada per ERC per estar en la línia del 
municipalisme català. 
 
A continuació, intervé el Sr. Elorza dient que la moció presentada per PP és 
una declaració d’intencions i que és contrària, o al menys no està d’acord, 
amb l’Estatut. 
 
Demanen fer la segona descentralització quan ells encara no accepten la 
primera. La moció que han presentat és la que presenta el PP en aquells 
Ajuntaments on és present i pretén que la Generalitat no tingui rés a veure 
amb la negociació amb l’Estat del finançament. Es únicament un intent de 
fer oposició municipalista. 
 
En canvi, la moció presentada per ERC és realista i factible, i es mou dintre 
del marc estatutari de Catalunya, que pretén que la distribució dels 
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impostos recaptats es distribueixin en 30, 40 i 30%, respectivament, si bé 
–a ell personalment- li agradaria que fossin 40, 40 i 20%. Ja s’ha fet la 
primera descentralització i en aquell moment l’Estat es queda amb el 57%. 
 
En aquest moment els Ajuntaments solament tenen el 13%. Com s’ha dit 
abans, va ser un govern del PP el que va treure l’IAE amb la intenció 
d’afavorir els autònoms, però sense contrapartida per als Ajuntaments. 
 
Com ja ha dit, és una forma de fer oposició del PP contra el govern central i 
ells per tant no la secundaran. Es parla a la moció de crear una Comissió 
Central de Política Financera i amb això perdrà el municipalisme català. Si 
ha d’haver centralisme millor que sigui de Barcelona, doncs seria menys 
intens. 
 
Amb el que sí estan d’acord en la moció del PP, és l’al.lusió al 
municipalisme turístic. Els agradaria afegir a la moció d’ERC (que és la que 
defensa l’Estatut) l’al.lusió que fa la moció del PP als municipis turístics. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que avui estem parlant de 
municipalisme i hauríem de passar d’intencions partidistes. Tots estem 
d’acord en què s’ha de millorar, i molt, el finançament local i que és un 
tema que mai s’ha tractat. 
 
Fa uns dies es va celebrar una reunió d’alcaldes (incloses les Associacions 
Municipalistes) amb la Generalitat; i tot estaven d’acord en què es 
necessitava un nou marc. CIU també té una moció sobre aquest tema, i és 
bo que tots tinguem idees, però el que no és bo és presentar mocions 
paral·leles. No és de rebut que sense cap intent de negociar es presenti 
avui una altra moció. 
 
En la Comissió Informativa, CIU ja va dir que s’hauria d’afegir el tema dels 
municipis turístics, perquè és molt important per a Lloret, i és el que ha fet 
el Sr. Ontañón. 
 
En el primer govern del tripartit, amb ERC a la conselleria corresponent, es 
va definir el que era un municipi turístic, i que s’hauria de finançar d’una 
manera especial. Però encara no s’ha aprovat el reglament que l’havia de 
desenvolupar, és a dir, que seguim sense res. I aquest finançament és molt 
important per resoldre temes, com per exemple la priorització de noves 
infraestructures. 
 
Recorda al representant d’ERC que CIU va votar a favor de l’Estatut i que 
ells van votar en contra. Ara ERC demana a CIU que no vagin més enllà de 
l’Estatut. Pensa que no estan en condicions de donar lliçons i potser avui el 
que s’ha de fer és intentar arribar a un acord, buscant un punt d’unió. 
 
La moció que ha presentat avui ERC és totalment diferent a la de la 
Comissió Informativa, i no té en compte la característica de municipi turístic 
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de Lloret. 
 
En aquest lloc, el que ens ha de preocupar és obtenir un bon finançament 
local i, per tant, seria important arribar a un consens. 
 
Torna a intervenir el Sr. Ontañón dient que ell recolza les mocions 
depenent si li semblen bones o dolentes, i no per al color polític de qui les 
presenta. Sembla que molesta que el PP presenti mocions, però tenen dret 
igual que tots els altres. 
 
Ell sempre ha estat municipalista i no pot entendre com altres grups poden 
estar d’acord en que la Generalitat de Catalunya fiscalitzi els diners que han 
de venir als municipis; això no ho pot acceptar. 
 
La moció d’ERC no és un intent de consens, és una moció diferent, a la 
totalitat, i ells no la poden votar a favor perquè no estan d’acord en 
desmantellar l’Estat. Però, a més, mai podran votar el punt TERCER de la 
moció d’ERC perquè va en contra de l’autonomia local i de la llibertat dels 
municipis. A més, hi ha una sentència del Tribunal Constitucional de l’any 
1990 en la que deixa clar que no es pot suprimir l’autonomia local. 
 
Respecte a la seva posició en relació a l’Estatut de Catalunya, ell ha de dir 
que no va votar en contra (dóna lectura a part del discurs que va llegir en 
el seu dia). 
 
Ell creu que són els municipis els que han de tenir el millor finançament, 
fins i tot els de Catalunya, perquè són els que estan més propers al ciutadà. 
I recorda al Sr. Elorza que al final dels 90 i a proposta d’ell, aquest 
Ajuntament va ser el primer en aprovar una moció demanant un 
finançament diferent per als Ajuntaments turístics, malgrat el temps 
transcorregut aquest continua essent una assignatura pendent per part de 
tots. 
 
Per la seva part, es compromet a introduir aquest tema dels municipis 
turístics en les negociacions sobre el finançament local que aviat engegaran 
els grans partits. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Coloma dient que el no d’ERC a l’Estatut va 
venir motivat per la retallada que el Sr. Mas va pactar amb el Sr. Zapatero, 
quan ja s’havia blindat des de Catalunya. I la raó del seu no, va ser la 
retallada propiciada per CIU. 
 
A la Comissió Informativa ell no va poder assistir per motius de salut, però 
ell va presentar la moció per Registre el dissabte al migdia i el diumenge la 
va enviar per mail als diferents grups municipals. 
 
Li sorprèn l’actitud de CIU, doncs són ells els que governen i els que 
haurien d’haver intentat fer una reunió per apropar criteris. Aquesta 
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mateixa moció ha estat aprovada per alcaldes de CIU. Pensen que no tenen 
voluntat política, l’equip de govern, de consensuar la moció. 
 
La que ha presentat ERC, com ja ha dit abans, no és exclusiva del seu grup 
sinó que és del municipalisme català que manté els percentatges de 
participació en 30, 40 i 30%. No li faran anar contra l’Estatut doncs, 
malgrat el seu vot, són demòcrates i, per tant, ho defensen i ho tiraran 
endavant donat que aquesta va ser la voluntat del poble i ells ho obeeixen. 
 
En definitiva, no pot anar en contra de l’Estatut, i si CIU té una moció 
pròpia, perquè no l’ha presentat?. Ja està d’acord en què s’afegeixi el tema 
del finançament dels municipis turístics i en relació a aquell tema, recorda a 
l’Alcalde que els consellers de la Generalitat representen a tots, 
independentment del partit al que pertanyen. 
 
Si volen, retirem les mocions que avui hi ha sobre la taula i intentem 
consensuar una entre tots. Creu que això seria el millor. 
 
Novament, intervé el Sr. Teixidor dient que els grans partits utilitzen als 
municipis i evidentment ell no té aquest problema. 
 
Pensa que el millor seria deixar avui sobre la taula les dues mocions de les 
que estem parlant i buscar un consens. Hem de fixar un criteri i desmarcar-
nos d’uns i d’altres, perquè la nostra finalitat és solament millorar el 
finançament dels municipis. Li recorda al Sr. Coloma que demòcrates ho 
són tots i que el que millor podem fer és arribar a un consens. 
 
Pensa que com Ajuntament hauríem de tenir el nostre propi criteri i 
l’hauríem de trobar amb el consens. Li sembla que els percentatges de què 
estem parlant són una utopia. Personalment, es troba capaç de votar totes 
dues favorablement, però creu que si seguim dividits no servirà de rés. 
 
També pren la paraula, novament, el Sr. Garcia dient que no és per dir que 
no al recolzament de la millora del finançament local. Però com ja ha dit 
abans, el Sr. Ontañón va dir a la Comissió Informativa que es consensuaria, 
però això no ha estat així. 
 
Pensava que tot aniria d’una altra forma i creu que el Sr. Teixidor té raó, 
que s’haurien de deixar aquestes mocions sobre la taula, parlar amb 
tranquil.litat i buscar un consens. 
 
Intervé novament el Sr. Elorza dient que considera que la moció del PP no 
és possibilista i que ells estan en contra perquè estan a favor del 
municipalisme català i de l’Estatut de Catalunya, i la moció del PP no va en 
aquest sentit. 
 
Aquesta moció té un text que no especifica gaire, això i rés és el mateix. Si 
es demana alguna cosa, s’ha de fer de forma clara i amb nombres, però és 
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sols una declaració d’intencions. 
 
L’Estatut català i, per tant, els municipis de Catalunya, demanen un canvi 
en el finançament i ho fan en el sentit d’aplicar els percentatges de 30, 40 i 
30%. Com ja ha dit, la moció del PP és utòpica i no té en compte la divisió 
competencial de l’Estatut de Catalunya. 
 
Està d’acord amb el que ha dit el Sr. Teixidor d’incloure un esment dels 
municipis turístics i de treballar en una moció de consens, però sempre que 
no es vagi contra l’Estatut. 
 
Entén que la reclamació de millor finançament local ha de ser directe, 
concreta i no creant comissions, ja se sap el que es diu, quan alguna cosa 
no es vol que es faci es crea una comissió. No està d’acord amb el Sr. 
Teixidor, en canvi, que la moció d’ERC sigui una utopia. I si no, si les coses 
no es lluiten, no s’aconsegueixen. 
 
Aquesta moció alternativa no és una estratègia, no és posar barreres, i en 
tot cas ja ha dit que preferiria trobar un consens. I en aquesta línia estarien 
disposats a treure el punt TERCER de la moció d’ERC, però no poden estar 
d’acord amb la presentada pel Sr. Ontañón. 
 
Novament, intervé el Sr. Alcalde dient que en el manifest que es va signar 
entre la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació de Municipis de 
Catalunya i el President de la Generalitat en nom del govern, tots estaven 
d’acord en un nou i millor finançament per als ens locals. 
 
Ni el Sr. Coloma ni el Sr. Elorza han dit en quina part de la moció del PP es 
va contra l’Estatut; cap d’ells ho han dit. Quina és aquesta part?.  
 
No sembla que hagin buscat consens, doncs han presentat una totalment 
diferent. ERC assumeix l’Estatut perquè és la única forma que puguin seguir 
al govern, sinó haurien de sortir. 
 
Vol recordar que el finançament actual de la Generalitat és anterior al 
tripartit i es va aconseguir amb un acord entre CIU i PP, essent conseller el 
Sr. Oms i aquest finançament autonòmic va ser més del doble del que hi 
havia, si bé, evidentment, consideren que encara és insuficient. 
 
Creu que es poden portar a terme negociacions paral.leles amb les 
contrapartides adequades, i aquesta és la seva posició. Evidentment, volen 
que hagi un consens, si això és possible. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Ontañón dient que no hi ha voluntat de 
consens i que lamenta la discussió que ha hagut quan pensa que tots 
haurien d’estar d’acord en la millora del finançament municipal. 
 
Voldria fer una pregunta als grups d’ERC i PSC, i és que si estarien d’acord 
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en el punt TERCER de la moció presentada per ERC, si ells no estiguessin al 
govern sinó a l’oposició?. Està segur que no. 
 
La moció presentada per PP no va en contra de cap punt de l’Estatut. La 
divisió del 30, 40 i 30% no es produirà, i com ja ha dit abans, ells estan per 
l’autonomia i la llibertat del finançament dels Ajuntaments i, per tant, no 
poden votar a favor l’altra moció presentada com alternativa. 
 
Sense més deliberació, i per 13 vots favorables dels regidors de CIU i PP, 6 
vots en contra dels regidors de PSC-PM i ERC, i 2 abstencions dels regidors 
de ICV-EUIA i GRILL, el Ple de l’Ajuntament aprova la següent moció 
presentada pel grup municipal de PP: 

 
“L’actual crisis econòmica evidencia, de nou, els desequilibris en el 
model de finançament local que pot afectar greument a la forma i la 
quantitat de la prestació dels serveis que els ajuntaments presten als 
veïns. La situació financera de molts municipis és difícil i s’ha agreujat 
considerablement en els darrers mesos. 
 
Per això, la negociació i execució d’un nou model de finançament 
local ha de ser immediat i alhora que s’impulsa la reforma del 
finançament autonòmic. 
 
Davant d’aquesta situació, les xifres que ha avançat el Ministeri 
d’Economia i Hisenda per la Participació dels Ens Locals en els 
ingressos de l’Estat de 2009 són molt preocupants i posen les 
finances locals en una situació desesperada ja que els ingressos 
fiscals s’estan reduint sensiblement i el recurs a l’endeutament és 
molt més inaccessible per les corporacions locals que per l’Estat i la 
Generalitat. 
 
Si es fa realitat aquesta previsió, les Entitats Locals perdran 
finançament per un import d’uns 690 milions per la pràctica 
congelació dels lliuraments a compte en 2009, atès que l’IPC es pot 
situar probablement entorn el 4%. 
 
A més, cal afegir el problema estructural del finançament local a 
Espanya en els darrers anys, causat en part pels serveis que es 
presten des dels Ajuntaments, malgrat no ser de la seva 
competència, per ser l’administració més propera als ciutadans i 
sensibles a la seva demanda. Per això, es fa imprescindible iniciar de 
forma immediata reformes institucionals i en l’àmbit del finançament 
que permetin donar solució a aquest problema. El Govern de l’Estat i 
de la Generalitat han de reconèixer en aquest sentit, l’important tasca 
i esforç econòmic que en l’àmbit de la dependència estan 
desenvolupant els municipis actualment. 
 
I aprofitant l’inici aquesta segona descentralització, és necessari 



33 

també i definitivament resoldre el finançament dels municipis 
turístics, agreujat encara més no solament pel cost dels serveis a 
donar també a la població turística estacional en constant augment, 
sinó per l’explosiu creixement de les segones residències i vivendes 
d’ús turístic, que multipliquen a l’estiu la seva població. 
 
Entre tots, hem fet possible la descentralització de les competències 
de l’Administració General de l’Estat envers les Comunitats 
Autònomes amb la finalitat de millorar els serveis públics que reben 
els ciutadans. 
 
Ara, hem de continuar aquest procés fent arribar aquesta 
descentralització als nostres municipis, tant des de l’àmbit de 
l’Administració de l’Estat com des de la pròpia Generalitat de 
Catalunya. 
 
L’anomenada segona descentralització comporta la necessitat de 
dotar als governs municipals del conjunt de competències necessàries 
per satisfer les necessitats dels ciutadans amb serveis de qualitat i 
eficaços i d’un nou sistema de finançament que permeti el seu 
exercici. Cal garantir que qualsevol ciutadà, amb independència del 
lloc on visqui, gaudeixi dels mateixos drets, prestacions i serveis 
públics de qualitat. 
 
En aquest sentit, s’ha d’establir les bases del Pacte Local pel traspàs 
de competències i finançament des de les Comunitats Autònomes als 
ens locals. 
 
El Ple Municipal, a proposta del grup municipal de PP, 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.- Instar al Govern d’Espanya a: 
 
a) Arribar a un acord amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals per 

la reforma urgent del finançament local, paral·lel al finançament 
autonòmic, i per establir les bases del Pacte Local amb la finalitat 
que els Ens Locals puguin disposar, abans que finalitzi l’any, 
d’unes normes clares i precises que s’adeqüin a les seves 
necessitats reals de finançament, els doti de major capacitat 
normativa i solucioni el dèficit generat per la prestació de serveis 
impropis, inclosos els dels municipis turístics. 

 
b) Que en la futura reforma de la Llei de Bases del Règim Local 

s’abordi definitivament el finançament i la delimitació precisa de 
les competències dels Ajuntaments amb la finalitat d’evitar la 
situació actual d’assumpció de competències impròpies. 
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c) Reformar la Llei d’Hisendes Locals per tal d’establir un nou sistema 

de finançament local que s’ha de basar en els principis 
d’autonomia municipal, suficiència financera, corresponsabilitat 
fiscal, transparència i eficiència. 

 
d) La creació urgent d’un Consell Local de Política Financera, que es 

reunirà trimestralment amb l’Administració General de l’Estat i en 
el que participaran la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies, els sis municipis més grans d’Espanya i una 
representació dels municipis mitjans i petits per tractar temes 
d’interès bilateral: actualització del cadastre, transferències 
estatals, gestió dels convenis i cooperació administrativa. 

 
e) Un increment en la Participació en els ingressos de l’Estat per part 

dels Ens Locals per l’exercici 2009. 
 
SEGON.- Traslladar aquests acords i sol·licitar als Presidents de la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, de la Federació de 
Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, la celebració de les assemblees de les seves entitats per 
tal que reivindiquin la reforma del fiançament local, la seva estabilitat 
pressupostària i el sanejament de les hisendes locals, de forma que 
els Ens Locals puguin garantir als ciutadans els serveis que 
necessiten en condicions d’igualtat i per assolir el pes polític i 
institucional que correspon als Ens Locals com administració més 
propera. 

 
Seguidament, es posa a votació la moció alternativa presentada per ERC  
amb les següents modificacions: es treu el punt TERCER; s’afegeix a la part 
expositiva un paràgraf sobre els municipis turístics; i es fa la supressió en el 
punt QUART (que ara passa a tercer) de “al Ministre d’Administracions 
Públiques del govern de l’Estat”, essent aprovada amb 18 vots favorables 
dels regidors de CIU, PSC-PM, ICV-EUIA i ERC, 2 vots en contra dels 
regidors de PP i 1 abstenció de GRILL; per tant, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Durant 25 anys d’Ajuntaments democràtics han treballat i portat a 
terme polítiques que han constituït un avenç important per la 
societat. 
 
Vivim una situació de canvi que provoca l’aparició de noves 
necessitats i noves demandes dels serveis locals. 
 
Tal com hem demanat els ajuntaments i les entitats municipalistes, 
els governs locals haurien de veure notablement incrementada la 
participació en la despesa pública global fins a arribar al 30 % en lloc 
del 13 % actual per garantir uns recursos suficients i estables i unes 
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competències adients per satisfer les demandes de serveis que la 
societat actual precisa (educació, habitatge, polítiques d’ocupació, 
immigració,...) justament en l’administració més propera al ciutadà 
basats en el principi de la subsidiarietat. 
 
D’acord amb la resolució del Parlament de Catalunya creiem que és 
necessari reformar el sistema de finançament de totes les 
administracions públiques catalanes, així com establir nous marcs 
competencials entre l’Estat, la Generalitat i els Governs Locals. 
 
Així mateix, i aprofitant l’inici d’aquesta segona descentralització, és 
necessari també i definitivament resoldre el finançament dels 
municipis turístics, agreujat encara més no solament pel cost dels 
serveis a donar també a la població turística estacional en constant 
augment, sinó per l’explosiu creixement de les segones residències i 
vivendes d’ús turístic, que multipliquen a l’estiu la seva població. 
 
El Ple Municipal, a proposta del grup municipal d’ERC, adopta el 
següent ACORD: 
 
Primer.- Impulsar en el procés de revisió del marc estatutari iniciat 
pel Parlament de Catalunya en el sí de la ponència conjunta, la 
reforma dels sistema de finançament actual de les institucions 
públiques catalanes, tant les del Govern de la Generalitat com les 
dels Ens Locals. 
 
Segon.- Demanar al Govern de l'Estat la reforma del sistema de 
finançament local en el marc de les seves competències, per tal que 
els governs locals tinguin uns recursos suficients, en la perspectiva 
demanada des de fa tants anys d’arribar a un 30% Administracions 
Locals, 40% Generalitat de Catalunya i 30% Estat, en la gestió de la 
despesa pública total.  
 
Tercer.- Comunicar aquests acords al Conseller de Governació i al 
Conseller d’Economia i Finances dels govern de la Generalitat, a tots 
els grups parlamentaris del Parlament i de les Corts Generals i a les 
entitats municipalistes de Catalunya. 

 
10. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA, SOBRE 
LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Garcia donant 
lectura íntegre a la moció. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que per ERC és important prioritzar els serveis a 
la població. I encara que el nostre vot serà afirmatiu voldria també dir que 
no només a les escoles bressol públiques li reconeixem la important tasca 
educativa i social, sinó que a l’hora també Esquerra Republicana de 
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Catalunya reconeixem la tasca educativa i social que han fet i fan les 
escoles bressol privades.  
 
No podem obviar que la tasca feta  i l’ajuda en moments mancats de places 
en aquest ajuntament ha estat lloable.  
 
Tenim present que el pressupost és el que és, i que no serà fàcil que es 
pugui fer en el 2009. Necessitem una escola bressol pública més, mantenint 
la qualitat i un preu acurat. Sap que serà complicat pel tema econòmic, 
però votaran a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que li és fàcil posar-se en la pell del Sr. 
Garcia, ja que entre els grups petits han de tenir bona sintonia, i és difícil 
tirar endavant les mocions; però ha de fer algunes consideracions. 
 
L’escola bressol és un dret universal però voluntari. Ells en el seu programa 
electoral deia que s’hauria de flexibilitzar els horaris de les escoles bressols 
municipals existents. 
 
També creu que s’hauria d’afegir a la moció, com ha dit el Sr. Coloma, el 
reconeixement de la tasca que fan les privades. I voldria donar una dada, i 
és que dels 97 nens i nenes que en principi van quedar fora de les 
públiques, només 10 van utilitzar les privades. 
 
Hem de ser conscients, a més, que les escoles bressol municipals presenten 
un dèficit molt important i pensa que la seva necessitat actual és relativa, 
doncs creu que el servei, en general, està prou cobert. Insisteix que potser 
s’hauria de flexibilitzar l’horari de les públiques. Per la seva part, escoltarà 
el que hagi de dir l’equip de govern, però en principi ells no creuen que sigui 
una prioritat. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Ontañón dient que els agradaria dir que si, però 
seria adquirir un important compromís econòmic que representaria un 
problema de finançament en un moment en què serà molt difícil quadrar el 
pressupost. Per tant, per la seva part, estarien disposats a votar a favor 
sempre que es canviés la referència de “l’any 2009” per “en un temps 
prudencial”. 
 
Pren la paraula, a continuació, la Sra. Parrilla dient que el grup municipal 
socialista votarem de forma afirmativa aquesta moció. Com no podria ser 
d’una altra manera. 
 
Nosaltres la veiem com una declaració d’intencions, de bones intencions. 
Cada un dels partits que estem avui aquí, representant als ciutadans de 
Lloret, portàvem als nostres programes electorals la creació de més places 
de llar d’infants. Estem segurs que tots ho volem així. 
 
Però també sabem que la construcció d’un equipament d’aquestes 
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característiques requereix una bona planificació: trobar un espai adequat, 
planificar el nombre de places suficients, el tipus d’edifici, la forma de 
gestió, etc. 
 
Fonamental és també la subvenció que concedeix la Generalitat de 
Catalunya, el Departament d’Educació, subvenció que es dona per plaça 
nova creada. En el supòsit  de creació, l’import màxim de la subvenció serà 
de 5.000,00 euros per cada plaça creada. 
 
Per tant, nosaltres creiem que és l’equip de govern qui ha de començar amb 
la tramitació amb la Generalitat de la construcció i en aquest cas nosaltres, 
si prospera la moció, fem que es posi sobre la taula la qüestió, es parli de 
problemàtica i es tingui en consideració pel proper pressupost. 
 
Per acabar ens agradaria afegir que en els acords, quan es fa referència al 
reconeixement a la tasca educativa i social que realitzen els educadors i les 
educadores que treballen a les llars d’infants municipals, i fer-ho extensiu a 
tots els educadors i educadores que treballen a totes les llars d’infants de 
Lloret ja que entenem que la tasca es fa bé, indistintament de la titularitat 
del centre, públic o privat. No reconèixer això ens sembla injust per a molts 
i moltes professionals que fan cada dia molt bé la seva feina.  
 
Intervé, tot seguit, la Sra. Olivé, dient que ells estan en la mateixa línia de 
la moció quant al punt primer de l’acord, havent de fer –respecte al punt 
segon de l’acord- una sèrie de consideracions. 
 
Ens demana reconèixer la tasca educativa i social que porten a terme les 
escoles bressol municipals i els seus educadors, i aquest és un fet que 
també ens preocupa. 
 
Ens preocupa que els nens estiguin ben atesos. Ens preocupa que mengin 
bé (per això les dues cuines passen auditories i estan seguides per 
nutricionistes). 
 
Ens preocupa que les instal.lacions estiguin en les millors condicions i que 
les educadores treballin a gust. Per aquest motiu, em reuneixo amb elles i 
evidentment i molt regularment amb les seves directores. En definitiva, ens 
interessem perquè el servei ofert sigui de la màxima qualitat. 
 
Ens demana una partida per fer una nova llar d’infants. Ben lícit per part 
seva, però nosaltres hem de donar resposta a les demandes i necessitats de 
tota la població. 
 
Com administració local, no podem arribar a tot, però això no vol pas dir 
que sigui un tema amb el que no estiguem treballant. En aquest moment, 
tenim clar on ha d’anar i estem començant a treballar en la possible 
necessitat de fer-ho. 
 



38 

Però vol deixar clar que a Lloret de Mar no hi ha manca de places de llars 
d’infants. En aquest moment les dues municipals i les tres privades donen 
resposta a tota la demanda que hi ha. 
 
Les llars d’infants donen resposta social, però totes, les públiques i les 
privades. Si ara s’obra una nova llar pública, una o dues de les privades 
haurà de tancar. Què faran els treballadors d’aquests centres, llavors?. Què 
faran les directores, que casualment són dones?. Si han de tancar, que 
faran aquestes famílies?. A més, aquestes escoles bressol ofereixen un 
horari més ampli i arriben a on no podem arribar les públiques. 
 
Afirma la seva moció que “les nenes i els nens de 0 a 3 anys tenen drets 
socials, entre ells el dret a l’educació”. I tan que si, però com és que el 
govern de la Generalitat no inclou l’escolarització en aquestes edats com a 
obligatòria i en garanteix una plaça?. No podem oblidar que l’escolarització 
en aquestes edats és voluntària. 
 
El novembre del 2006 entrava en funcionament la segona llar d’infants 
municipal, després de gairebé 25 anys sense haver-ne fet cap. A dia d’avui, 
el municipi ha rebut 0 euros de la Generalitat. Ni els 410.000 euros per 
ajudar a la seva construcció ni l’ajuda pel manteniment que dóna cada curs 
escolar a totes les llars d’infants. Què vol dir això?, doncs que l’Ajuntament 
fa dos cursos que està aportant tota la part corresponent a la Generalitat. 
 
En definitiva, amb responsabilitat de govern no podem aprovar aquesta 
moció en aquest moment, tot i que vol deixar clar que no desestimen la 
possibilitat de construir una nova llar d’infants en el futur. 
 
Contesta el Sr. Garcia que és possible que les privades tinguin més 
flexibilitat d’horaris. Si molts dels que es van quedar sense plaça a la 
pública no van anar a les privades va ser per raons econòmiques. 
 
El Sr. Teixidor parla per la part que li toca. La privada és una opció més. 
L’altre dia sortia que a la província de  Barcelona havia guarderies “patera” 
amb unes condicions deplorables, i ludoteques que actuen com a guarderies 
encobertes. Volem això per Lloret?. La realitat és que hi ha famílies que, per 
raons econòmiques, no poden portar-les a les privades, i no dubta d’elles. 
 
La Generalitat subvenciona amb 5.000 euros per plaça i no dubte que es 
puguin aconseguir altres subvencions. No acaba d’entendre alguna de les 
coses que ha dit la Sra. Olivé, com per exemple que hem de parar de 
treballar sobre les escoles bressol públiques perquè no rebem subvenció, o 
que si obrim públiques es tancaran privades.  
 
La realitat és que la població demana més places públiques i si que és cert 
que no és obligatori, però tampoc ho són:  
 

- Butlletí municipal 
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- Radio municipal 
- Gastar-se milers d’euros en plantes i flor efímeres 
- I tampoc no és obligatori pagar a TV Lloret, una empresa privada, 

perquè ens transmeti els plens i faci informatius. 
 
Però totes aquestes coses es fan. El que manca és voluntat política. No es 
poden aparcar els nens, el quals han d’aprendre a compartir, a socialitzar-
se i preparar-se per al segon cicle d’educació infantil. En definitiva, ajuda a 
la cohesió social fer aquest tipus d’inversió. 
 
Finalitza dient que manté la moció tal i com està, fins i tot la data del 2009. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Teixidor dient que el Sr. Garcia ha fet una 
referència particular vers ell, que no és de rebut. 
 
Totes les escoles bressol donen molt bon servei, però el que ha dit és que 
les públiques tenen un molt important dèficit. 
 
Respecte a les escoles bressol “pateres”, si el Sr. Garcia coneix la seva 
existència, com a càrrec públic el que ha de fer és denunciar-ho, a ell no li 
consta. 
 
En el seu moment, el Sr. Garcia va fer una esmena al pressupost del 2008 
sobre aquest tema i no va obtenir cap vot a favor. 
 
Creu que aquesta decisió d’una nova escola bressol o no, correspon a 
l’equip de govern. Es fàcil votar a favor, però hem de tenir en compte el 
tema pressupostari; pensa que no és exigible per a l’any 2009. 
 
Quant a la possibilitat que tanqui alguna privada, això pot passar, i potser 
dintre de poc. 
 
Finalitza dient que no creu que aquest tema avui en dia sigui prioritari, i 
sol.licita la flexibilització dels horaris de les públiques per donar un millor 
servei. 
 
Intervé, novament, la Sra. Parrilla dient que ja han dit que votaran a favor, 
si bé també els sembla correcte treure que sigui a l’any 2009, si com ha dit 
la Sra. Olivé en la seva intervenció, ja s’està treballant en temes com la 
ubicació, necessitats, etc. Entén que aquesta moció és una declaració de 
bones intencions.  
 
Creu que, com ha dit el Sr. Teixidor, és una decisió de l’equip de govern, 
que és qui té la informació, pot detectar els moviments i, com ja s’ha dit, 
estan treballant en el tema. En definitiva, ells votaran a favor tan si es treu 
o no la referència a l’any 2009. 
 
De nou, pren la paraula la Sra. Olivé dient al Sr. Garcia que ella no ha dit 
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que s’hagi parat rés, però es reafirma que fa dos anys que la segona escola 
bressol funciona sense cap subvenció. Per tant, hem de ser realistes i posar 
els peus a terra, perquè vostè parla de subvencions per a una tercera, i 
encara no hem rebut la de la segona, portant dos anys funcionant.  
 
Insisteix que no és obligatòria l’educació de 0 a 3 anys i, en tot cas, perquè 
no ho fa la Generalitat?.  
 
En el mapa de llar d’infants 2004-2008, per a Lloret estaven previstes 90 
places i n’hem fet 99. De les 30.000 que el govern de la Generalitat ha 
promès que es farien, encara falten 16.673. Per tant, dubta molt que hagi 
una subvenció per a Lloret per a una tercera llar d’infants, quan hi ha molts 
ajuntaments que encara no compleixen el mapa. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que si es retirés pel Sr. Garcia la referència a 
l’any 2009 ja estarien d’acord. El que no entenen és que el PSC voti a favor, 
tant si es retira com no, i sembla que ERC està en la mateixa tessitura.  
 
Nosaltres tenim programada una nova escola bressol a la zona de Fenals-
Santa Clotilde, però es farà en el seu moment, no ara. Com podem fer una 
tercera escola bressol, si encara no hem cobrat la segona?. Aquesta mena 
de subvencions no ens serveixen. 
 
Les privades s’adapten més a les necessitats familiars, i si fem una tercera, 
com ja s’ha dit, podríem desequilibrar la relació públiques-privades. Insistir, 
com ha fet gairebé tothom, que les privades també fan tasques socials. 
L’esforç de les tres privades és molt important, donat que amplien les 
possibilitats de les famílies.  
 
En aquest tema vostès porten un discurs buit, ja que han governat i no les 
han fet. A Lloret no hi ha llars “pateres” o al menys nosaltres no en tenim 
informació.  
 
Tenim voluntat política de fer-la però quan sigui necessari, i pensa que tots 
els grups municipals estan d’acord en fer-la en el futur, però no en el 2009. 
El Sr. Solbes parla d’un pressupost de contenció i que hi haurà menys 
diners per als ajuntaments. Per tant, aquesta és una decisió de 
responsabilitat, l’Ajuntament ha de prioritzar, i en un pressupost de 
contenció com serà el de 2009, no és possible. 
 
Torna a insistir que es farà quan es cregui necessari i demana que es tregui 
la referència a l’any 2009 i que el reconeixement a la tasca educativa i 
social de les escoles bressol públiques s’ampliï a les privades. 
 
Uns parlen de tasca social, en canvi altres ho fem. Així, el govern de l’estat 
va dir, abans d’eleccions, que donaria 400 euros, però aquests sols els han 
rebut els que tenen rendes altes. I el mateix podien dir del govern de 
Catalunya respecte a la gratuïtat dels llibres. 
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Novament, contesta el Sr. Garcia dient que en cap moment ha volgut fer 
cap referència personal al Sr. Teixidor. 
 
L’educació no té beneficis econòmics a curt termini, això és evident, però si 
cada al futur. 
 
La primera escola bressol la va realitzar Germinal Ros, i potser CIU la 
inauguraria. No en dubte de la privada, però es necessita una pública més. 
Insisteix que hi ha subvencions i s’ha de demanar, i donat que fa anys que 
demana aquesta nova escola bressol, no traurà l’exigència a l’any 2009. 
 
Seguidament, dóna lectura a diferents ràtios de places d’escola bressol 
d’ajuntaments propers al nostre, són dades trets de l’INE, i nosaltres estem 
per sota: 
 

- Llagostera: 1 x 4,5 nens 
- Roses: 1 x 5,5 nens 
- Sils: 1 x 5,3 nens 
- St. Julià de Ramis: 1 x 3 nens 
- Vidreres: 1 x 6 nens. Han entrat tots. I està prevista una nova llar 

d’infants. 
- Lloret: 1 x 9,5 nens 

 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, donant lectura a ràtios 
d’ajuntaments de poblacions similars a la nostra, i no més petits com ha fet 
el Sr. Garcia, i en els quals queda clar que la nostra ràtio és molt millor. 
 
La primera escola bressol es va fer en un govern de concentració, però 
l’alcalde era en Joan Domènech. La passada legislatura, en un govern de 
CIU i PP, es va fer una segona escola bressol, i a més es varen pagar els 
terrenys de la primera; per tant, aquest equip de govern ha fet els deures. 
 
Sense més deliberació, és rebutjada la moció presentada amb 14 vots en 
contra dels regidors de CIU, PP i GRILL, i 7 vots a favor dels regidors de 
PSC-PM, ERC i ICV-EUIA, que té el text següent: 
 

A Lloret es fa cada dia més evident la necessitat de donar resposta 
als drets dels infants entre els zero i els tres anys, així com a les 
necessitats de les famílies i a les noves realitats socials. 
 
Les nenes i els nens de zero a tres anys tenen drets socials, entre ells 
el dret a l’educació. Una educació que, bàsicament, ha de compartir 
la família i la llar d’infants. Perquè aquest dret, universal i voluntari, 
pugui ésser efectivament exercit per tothom que ho desitgi, cal que el 
primer cicle de l’educació infantil sigui impartit per la xarxa pública en 
condicions de qualitat i a l’abast de tota la població lloretenca. 
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Les famílies actuals tenen cada cop més necessitat de poder 
compartir l’educació dels seus infants amb una llar d’infants que els 
permeti fer compatibles les responsabilitats laborals o socials amb les 
familiars, una necessitat que avui reclamen que sigui satisfeta. 
 
Les societats modernes han canviat d’una manera accelerada, canvis 
que exigeixen noves respostes, noves estructures, nous 
compromisos, que cal que es facin realitat per contribuir a 
reequilibrar les relacions en la manera de viure en la ciutat. 
 
La més alta organització mundial sobre la infància, la UNICEF, afirma 
i proclama que “les decisions que es prenguin i les activitats que es 
realitzin en nom dels infants durant aquest període fonamental 
influeixin no solament en la forma que els infants es desenvolupen 
sinó en la manera que progressen els països”. 
 
En el curs escolar 2007-2008 es varen quedar sense plaça a les 
escoles bressols municipals 76 nens i nenes de Lloret, en aquest curs 
escolar 2008-2009 van ésser 97 els nens i nenes que varen quedar 
sense una plaça. 
 
Per aquestes raons: 
 
El Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i 
Alternativa proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels 
següents acords: 
 

1. Reconèixer la important tasca educativa i social que porten a 
terme les escoles bressols municipals així com els seus 
educadors i les seves educadores. 

 
2. Demanar a  l’equip de govern que en els pressupostos 

municipals per a l’any 2009 habiliti una partida econòmica 
suficientment ample com per a escometre la construcció d’una 
nova escola bressol municipal. 

 
PROPOSTES D'URGÈNCIA. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA, PERQUÈ S’EMPLACI EL RETRAT DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, PRESIDINT LA SALA DE PLENS. 
 
En primer lloc, se sotmet a votació tractar el tema d’urgència, la qual cosa 
és aprovada per majoria absoluta, amb 19 vots favorables dels regidors de 
CIU, PSC-PM, GRILL, ICV-EUIA  i ERC, i 2 vots en contra dels regidors de 
PP. 
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Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Coloma que dóna 
lectura íntegra a la moció. 
 
Intervé el Sr. Garcia dient que ell, com republicà, votaria que si, però s’ha 
de respectar la Constitució i, per tant, entén que no toca aprovar la moció. 
 
Pren la paraula el Sr. Ontañón dient que les lleis s’han de respectar. Que ell 
no és especialment monàrquic, però que la Constitució estableix la 
monarquia com a forma de govern i, per tant, ha de tenir el lloc que té. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Elorza dient que ja els agrada el que la Sala de 
Plens estigui presidida pel Sr. Montilla, que va ser escollit per als catalans; a 
ells això els agrada. 
 
Que si demanessin retirar la foto del Rei, considerarien que aniria contra la 
llei, però quant a la posició que ha d’ocupar pensa que és legalment 
interpretable, per tant, votaran a favor. 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Llasera dient que el que proposa ERC 
és una il.legalitat, i que el Sr. Coloma no ha fet els deures. 
 
Continua dient que el Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, estableix que la figura del rei espanyol ha d'estar en un lloc 
preferent del Saló de Plens dels ajuntaments. 
 
Podem trobar l’article al Real Decret 2568/1986, títol III, funcionament dels 
òrgans necessaris de les entitats locals territorials, capítol primer, 
funcionament del ple, secció primera: requisits de la celebració de les 
sessions. 
 
A l’article 85 diu clarament: 
 

“1. El Pleno celebrará sus sesiones en la Casa consistorial, Palacio 
provincial o Sede de la Corporación de que se trate, salvo en los 
supuestos de fuerza mayor en los que, a través de la convocatoria o 
de una resolución del Alcalde o Presidente dictada previamente y 
notificada a todos los miembros de la Corporación, podrá habilitarse 
otro edificio o local a tal efecto. En todo caso, se hará constar en acta 
esta circunstancia. 
2. En lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la efigie 
de S. M. El Rey.” 

 
Mitjançant aquest Real Decret queda establert doncs que el retrat del rei ha 
de tenir el lloc d’honor a la Sala de Plens. 
 
Pel que fa al retrat del Molt Hble. President Montilla no hi ha cap decret que 
faci referència a la seva ubicació a la Sala de Plens. En el cas de 
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l’Ajuntament de Lloret de Mar s’aplica la “llei de la dreta” o principi de la 
dreta segons la qual, si el lloc d’honor es troba situat en el lloc central, el 
segon lloc de més jerarquia ha de situar-se a la seva esquerra (així queda a 
la seva dreta d’honor que simplement col dir que la gent que miri cap a les 
autoritats la trobarà a la seva dreta). 
 
Finalitza dient que, si estigués aquí una altra persona, diria: “porque no te 
callas”. 
 
Contesta el Sr. Coloma que aquesta moció és tan respectable com qualsevol 
altre, i que si que ha fet els deures. 
 
Ell ha llegit un Decret, però en altres ajuntaments, com Vilafranca del 
Penedès, s’ha canviat sense cap problema de legalitat, i fins i tot a Berga es 
va treure. Per tant, el que demana la moció no representa cap problema 
jurídic. 
 
A més, el que no ha fet els deures potser és el Sr. Llasera, ja que l’Estatut 
de Catalunya en el seu art. 67.5, que el President de la Generalitat tindrà  
lloc preeminent. 
 
Com ja ha dit, hi ha pobles que ja ho han fet i no han generat cap problema 
jurídic. Per tant, es tracta més de si es vol o no fer-ho. 
 
De nou, intervé el Sr. Teixidor dient que aquesta moció d’urgència no en té 
res. Com ja ha dit el Sr. Llasera, creu que s’ha de complir amb la legalitat 
vigent. 
 
Ell porta a l’Ajuntament varies legislatures, i durant un temps ERC va estar 
al govern i no es van treure ni canviar ni retrats ni banderes.  
 
A ell no li molesta ni els retrats del Rei ni del Sr. Montilla, i creu que en 
aquests temes s’ha de complir el que marca el protocol. Ell sempre ha vist 
aquesta sala de la mateixa manera, i creu que no hi ha raons avui perquè 
això canviï. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que respecte al que ha dit el Sr. Elorza 
que el Sr. Montilla el van elegir els ciutadans de Catalunya. Els ciutadans de 
Catalunya van elegir, per majoria, al Sr. Mas, i els Diputats del Parlament 
de Catalunya, per majoria, van escollir al Sr. Montilla de President. 
 
Per altra banda, el Sr. Coloma diu que no hi ha problemes jurídics, però ells 
pensen que han de fer complir la legalitat. També saben que alguns 
ajuntaments que han retirat banderes espanyoles i substituïdes per altres, 
tenen problemes judicials. 
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ERC ja ens té acostumats a diferents accions, havent després de tornar-se 
enrere, com l’ex-Conseller de Covernació, Sr. Puigcercós, en la Conselleria. 
Quan li va durar la seva acció?. 
 
Quan es governa s’ha de respectar la legalitat, i si legalment s’ha de fer una 
cosa es farà. Vol dir que aquesta moció és d’urgència?. Aquesta situació 
dura des de molts anys. 
 
S’ha de tenir molta cura, sobretot quan es toquen temes tan delicats. Tots 
poden tenir la seva opinió individual, però com Ajuntament s’han de complir 
les lleis. 
 
Quan qui sigui tingui majoria i canviïn les coses, doncs que les canviï. 
Nosaltres també les acceptarem, els agradin o no. 
 
Novament contesta el Sr. Coloma dient que la Llei no diu que hagi d’estar al 
mig de la sala i amb el canvi no s’incompliria rés. 
 
Sense més deliberació, és rebutjada la moció amb 14 vots en contra dels 
regidors de CIU, PP i GRILL, 1 vot a favor del regidor d’ERC, i 6 abstencions 
dels regidors de PSC-PM i ICV-EUIA, que té el text següent: 
 

Atès el fet que la Sala de Plens d’aquest Ajuntament es troba dotada 
d’un retrat de l’actual President de la Generalitat de Catalunya, molt 
Honorable José Montilla. 
 
Atès tanmateix, que en la mateixa sala, es troba un retrat del senyor 
Juan Carlos Borbón y Borbón, conegut per Su Majestad don Juan 
Carlos I, Rey de España. 
 
Atès el fet que, prescindint de la filiació política d’aquell que esdevé o 
esdevingui President de la Generalitat, ostenta la condició de màxima 
autoritat de Catalunya, havent estat democràticament escollit per 
mediació del vot dels ciutadans d’aquest país i entre ells dels 
lloretencs. 
 
Atès tanmateix el fet que, l’ institució que representa el senyor Juan 
Carlos de Borbón y Borbón, conegut per Su Majestad don Juan Carlos 
I, Rey de España, en cap cas es veu sotmesa al sufragi o elecció per 
part dels ciutadans, sinó que esdevé una successió dinàstica i per 
tant genètica. 
 
Tenint present que la Sala de Plens d’aquest Ajuntament, esdevé el 
màxim reflex a nivell local, del dret dels ciutadans a regir els seu 
destí, mitjançant la delegació de la seva voluntat als regidors que els 
representen. 
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En la consciència que l’aprovació de la present moció esdevindrà 
impossible, d’ instar la retirada del retrat del senyor Juan Carlos de 
Borbón y Borbón, conegut per Su Majestad don Juan Carlos I, Rey de 
España; com seria la voluntat d’aquest Grup municipal. 
 
El Grup Municipal d’esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple 
de l’ Ajuntament de Lloret de Mar l’adopció del següent acord: 
 
Que s’intercanviï amb caràcter indefinit l’ ubicació dels retrats del 
President de la Generalitat, i del senyor Juan Carlos de Borbón y 
Borbón, conegut per Su Majestad don Juan Carlos I, Rey de España, a 
fi i efecte de que el primer, passi a presidir la Sala de Plens, en la 
seva situació central, i que el segon, sigui penjat on es trobava el 
primer, al lateral dret de la mateixa paret. 

 
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 juliol: núm. 722 de data 02/07/2008 fins al núm. 870 de 
data 29/07/2008. 

- Mes d’agost: núm. 871 de data 01/08/2008 fins al núm. 1011 de 
data 29/08/2008. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de juliol: núm. 707 de data 02/07/2008 fins al núm. 805 de 
data 30/07/2008. 

- Mes d’agost: núm. 806 de data 01/08/2008 fins al núm. 879 de 
data 27/08/2008. 

 
Abans d’obrir l’apartat de precs i preguntes, el Sr. Alcalde manifesta que els 
lloretencs estan preocupats és per si mantindran la seva feina, si poden 
mantenir el seu negoci obert, si vindran turistes, si podrem fer el 
pressupost, i veure com aniran aquest i les infraestructures. Això és el que 
preocupa a la gent de Lloret.  
 
Per tant, hi ha algunes mocions que creu que estan de més, i pensa que en 
aquesta situació el que el ciutadà ens demana és parlar dels temes que 
realment ens preocupen, dels temes que preocupen la gent, i d’intentar 
buscar solucions per als temps de crisi que ens venen. 
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• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
Pregunta presentada pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal 
d’ERC: 
 

“Atès el fet que mitjançant acord de Junta de Govern, de data dotze 
de setembre de dos mil vuit, s’adjudica, sense la convocatòria de 
concurs algun, la redacció del projecte de remodelació de la Plaça 
Pere Torrent, i els carrer Hipòlit Lázaro i part del carrer Torrentó, a 
l’arquitecte senyor Daniel Mòdol Deltell, per un import de 105.719,88 
€ IVA apart. 
Atès el fet que, en relació al projecte basic i d’execució de la piscina 
coberta, s’hauran de satisfer un import de 945.000€  a l’equip de  
Pujol arquitectura. Tanmateix, tal projecte, fou adjudicat, entenem 
des d’esquerra, sense donar compliment a la Llei de contractes de les 
administracions públiques. 
Per tots els expressat fets, adrecem la present pregunta a l’equip de 
govern, a fi i efecte de que informi, tant al Ple de l’ Ajuntament, com 
a la ciutadania: 
1r.- En base a quin pressupost s’ha adjudicat el projecte de 
remodelació de la plaça Pere Torrent per 105.719.88€ + iva?. Si 
aquest és del resultant del projecte presentat en el seu dia per 
l’Arquitecte Daniel Mòdol del concurs per l’adjudicació de l’edifici 
sociocultural, on els honoraris  proposats per la plaça eren de 
59.000€+iva .Don surt la diferencia de 46.718.66€+iva?. 
2n.- De quin sistema de contractació ha estat emprat per aquest 
Ajuntament, alhora de adjudicar la redacció i direcció de l’obra de 
l’Arena a  l’equip d’arquitectura Pujol Arquitectura.   
3r.- De si els procediments de contractació emprats en relació a tals 
arquitectes i projectes, s’ajusten a la legalitat establerta per la Llei de 
contractes de les administracions públiques.” 

 
Contesta el Sr. Valls, quant al tema de l’Arena, que la Junta de Govern 
Local, en sessió de data 03/11/2005, va aprovar un contracte menor de 
serveis amb l’empresa Pujol Arquitectura SL., per a la realització d’un estudi 
previ de la zona esportiva. 
 
En data 26/10/2006 la Junta de Govern Local va aprovar, mitjançant 
procediment negociat, un contracte de consultoria i assistència, dels 
previstos a l’art. 210 del Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, amb Pujol Arquitectura SL., per a la redacció del 
projecte bàsic de piscina coberta, amb tots els seus accessoris i 
complements, i un aparcament. 
 
Posteriorment, en data 08/03/2007 la mateixa Junta de Govern Local va 
aprovar, pel procediment previst en l’art. 210 del citat text legal, la redacció 
de la resta del projecte abans esmentat, així com els esquemes 
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d’instal.lacions i l’estudi de seguretat i salut, a la citada empresa d’estudi 
d’arquitectura Pujol Arquitectura SL. 
 
Pel que fa a la remodelació de la Plaça Pere Torrent, la Junta de Govern 
Local de data 22/01/2004 va aprovar el plec de condicions que va regir el 
concurs de la selecció de l’equip tècnic que havia de redactar el projecte 
bàsic i executiu de l’edifici de la Plaça Pere Torrent i del seu entorn. En el 
citat plec de condicions, en la clàusula 6a., es deia que els honoraris es 
fixarien amb els barems orientatius del COAC. 
 
Posteriorment, la Junta de Govern Local de 08/07/2004 va adjudicar el 
concurs per a la redacció del projecte bàsic i executiu de l’edifici de la Plaça 
Pere Torrent i del seu entorn, a Daniel Mòdol Detell, Arquitecte, sense que 
es fixés cap quantitat. 
 
En data 15/11/2004 se signa el contracte per a la redacció del projecte 
bàsic i executiu de l’edifici de la Plaça Pere Torrent, fixant-se el preu per a 
aquests treballs en la quantitat diferent a la que figurava en la proposta del 
citat arquitecte, en la seva plica. 
 
Així mateix, en el citat contracte, en el paràgraf 2n. de la clàusula 1a., es 
deia: “Finalitzada aquesta obra, s’iniciarà el procés per a la urbanització de 
l’entorn, l’encàrrec del qual es farà en base a la resolució del concurs 
adjudicat per la Junta de Govern Local en sessió de 08/07/2004, a 
l’arquitecte Daniel Mòdol i Detell. Dita urbanització haurà d’estar d’acord 
amb els criteris que el POUM, que està en tràmit de redacció, estableixi per 
a la citada zona.” 
 
Finalment, la Junta de Govern Local, en data 12/09/2008, ha adjudicat la 
redacció del projecte de “Remodelació de la Plaça Pere Torrent i els carrers 
Hipòlit Làzaro i part del c/ Torrentó”, en base al paràgraf transcrit al punt 
anterior, i per una quantitat sensiblement inferior a la que constava en la 
proposta de l’arquitecte Sr. Mòdol en la seva plica, i d’acord a l’informe 
emès pels Serveis Tècnics Municipals i en aplicació dels barems del COAC. 
 
Pregunta presentada pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal 
d’ERC: 
  

“Atès el fet que en data de sis de setembre de dos mil vuit, es va 
produir la visita a Lloret de Mar, del Conseller de Innovació, ciència i 
empresa, honorable senyor Josep Huguet. 
Atès el fet que tal visita va cloure amb un dinar a Hotel Santa Marta 
de Lloret de Mar, en el que a més de l’Honorable conseller i els seus 
acompanyants, va participar el senyor Alcalde i empresaris lloretencs. 
Per tots els expressat fets, adrecem la present pregunta a l’equip de 
govern, a fi i efecte de que informi, tant al Ple de l’ Ajuntament, com 
a la ciutadania: 
1r.- De qui va sufragar el cost de l’ esmentat dinar. 
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2.- D’haver estat l’Ajuntament, qui hagi assumit tal despesa, quin ha 
estat el seu cost. 
3r.- D’haver estat l’Ajuntament, qui hagi assumit tal despesa, que es 
faciliti la relació complerta dels assistents a tal acte. 
4t.- De quins son els criteris emprats per l’equip de govern per 
seleccionar els empresaris assistents a tal acte. 
5è.- De a qui s’han d’adreçar els empresaris lloretencs reiteradament 
oblidats per aquest Ajuntament, per intervenir en tals actes.” 

 
Contesta el Sr. Alcalde que uns pocs dies abans del dia 6 de setembre, per 
part de la Conselleria, es va informar que el citat dia vindria de visita oficial 
el Conseller. Ell tenia programat un altre dinar i diferents visites, que va 
haver d’anul.lar. 
 
Entén que aquesta no és una manera correcta de fer-ho, les coses s’han de 
fer amb temps perquè es puguin fer bé. Ells estan encantats de què vingui, 
però ha de dir que d’una altra manera. El Conseller va venir acompanyat de 
tot un seguici (inclòs cap de protocol i cap de gabinet, etc.), i va reconèixer 
que desconeixia Lloret. Amb tots els respectes, ha de dir públicament que la 
Conselleria no ho va fer bé. 
 
En contraposició, no fa gaire temps va venir el President de la Diputació, es 
va fer tot en temps, i pensa que va ser una visita de la que tothom està 
molt content i que va ser un encert per a tots. 
 
També vol dir que el Conseller va dir que tornaria en una altra ocasió per 
conèixer Lloret, ja que, donat que la seva Conselleria té, entre les seves 
funcions, el turisme, és lògic que conegui una de les destinacions més 
importants de Catalunya. 
 
El cost del dinar va córrer tot a compte nostre, fins i tot el del seguici. Quan 
hi ha dinars d’aquesta mena, es celebren dintre del terme municipal de 
Lloret i amb un preu pactat, que normalment –i suposa que aquest també- 
està la voltant dels 50 € per persona. Encara no tenim la factura, però quan 
ens arribi ja li direm el preu exacte. 
 
Pel que fa als noms dels assistents, ja se’ls donarà, si bé no sap si 
verbalment o per escrit, doncs pot ser que algú no vulgui sortir en llistes. 
 
Pel que fa a les tres últimes qüestions que planteja la seva pregunta, ha de 
dir que la Conselleria va demanar per telèfon que es convidés a 7 o 8 
empresaris. Ells ho van dir al Sr. Dotras com a President de l’Associació 
d’Empresaris de Lloret, i donat que estava fora va dir que ho fes el propi 
Ajuntament. 
 
Al final varen ser uns 15 i varen intentar que estiguessin representants els 
diferents sectors, però, evidentment, no hi poden ser tots. A més, la taula 
tenia una limitació d’entre 20 a 21 persones. 
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Li sap greu pels que no es varen sentir representats, i demana disculpes, si 
bé ha de quedar clar que es va fer amb tota la bona intenció. 
 
Malgrat les presses, el Sr. Conseller va signar en el llibre d’honor, va visitar 
el Museu del Mar, i se’l va informar dels diferents projectes que tenim a 
Lloret, quedant que més endavant es farà una trobada institucional. Pensa 
que va tenir una bona impressió de Lloret. 
 
Prec presentat pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC: 
 

“Vist  el deteriorament  de la sorra de la platja de Lloret de Mar, 
entenent la característica de la nostre platja amb una sorra 
granulada, fins ara, i que cada any veiem com es converteix en pols. 
Degut a la neteja de la platja amb maquinaria que esmicola la sorra 
el nostre prec és el següent; 
Preguem que  l’ajuntament contracti una empresa externa per que 
ens informin del impacte que suposa netejar amb les maquinaries 
actuals  i així avaluar l’estat mateix de la maquinaria i el grau  
d’erosió de les mateixes a la sorra de les nostres platges.” 

 
Contesta el Sr. Riera dient que lamentablement aquest problema existeix, 
que és complicat i de molt difícil solució. S’està intentant buscar una solució 
tècnica, però de moment no es troba la maquinària adient i donat això creu 
innecessari contractar empreses externes perquè no hi ha la solució i 
perquè pressupostàriament tampoc ens ho podem permetre. 
 
Pregunta presentada pel Sr. Garcia, en representació del grup municipal 
d’ICV-EUIA: 
 

“Donat el lamentable estat de brutícia del carrer Joan Baptista 
Lambert en el tram que va des de l’Avinguda Mistral fins a la Plaça 
del Mil.lenari, a la vorera corresponent als números senars, com pot 
observar-se en les fotografies aportades, a causa que la màquina de 
neteja es limita a netejar sols la vorera dels números parells de 
l’esmentat tram, el grup municipal d’ICV-EUIA presenta la següent 
pregunta: 
Quin és el motiu pel qual la màquina de neteja omet la neteja de la 
vorera del costat corresponent als números senars en el tram 
explicitat anteriorment del carrer Joan Baptista Lambert.” 

 
Contesta el Sr. Riera que es neteja normalment tot, i a més es fa amb 
regularitat. En tot cas potser el que es necessiti sigui una neteja a fons, si 
bé això suposa un seguit de molèsties, com sorolls (si es va aviat) o les 
derivades de tancar el trànsit (si es fa a altres hores). En tot cas, passa per 
posar-se d’acord amb els veïns. 
 
Pregunta presentada pel Sr. Garcia, en representació del grup municipal 
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d’ICV-EUIA: 
 

“Referent al projecte presentat a l’Ajuntament de Lloret de Mar per la 
promotora Flinder Data SL. Rifkat Azimov, sobre la reforma i 
adequació d’unes edificacions existents, com a habitatge auxiliar per 
a convidats, annex a l’habitatge unifamiliar principal de Can 
Juncadella i constatant que aquest espai està protegit pel PEIN Massís 
de Cadiretes i inclosa en la proposta de la Xarxa Natura 2000 i 
declarada com a zona d’especial importància per a les aus, ens 
agradaria saber: 
- Si l’Ajuntament de Lloret de Mar ha rebut de la delegació de Medi 

Ambient de Girona l’informe mediambiental sobre aquest projecte 
i en cas afirmatiu si és favorable o desfavorable. 

- Si l’Ajuntament de Lloret de Mar ha rebut l’informe sobre aquest 
projecte del Departament de Política Territorial, i en cas afirmatiu, 
si és favorable o desfavorable.” 

 
Contesta el Sr. Valls que tal i com ja ha repetit en diverses ocasions (moltes 
ocasions) en data 01/02/2008 es van demanar informes a 7 departaments 
de la Generalitat, la situació dels quals és la següent: El Departament de 
Medi Ambient ha informat desfavorablement; han informat favorablement la 
Direcció General del Patrimoni Cultural, l’Institut Geològic de Catalunya, el 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i la Direcció General de 
Ports, Aeroports i Costes; i estan pendents de resposta l’ACA i la Direcció 
General d’Arquitectura i Paisatge que, com vostè sap, depèn del 
Departament de Política Territorial. 
 
Aquest és l’estat de la situació del tema pel que novament es pregunta. 
 
Prec presentat pel Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSC-
PM: 
 

“Atès que el mes de setembre d’enguany ha començat el nou curs 
escolar 2008-2009. 
Atesa la urgència de la cessió de terrenys i serveis per a la nova 
ubicació dels mòduls del nou CEIP i el nou IES, i felicitant tant a 
aquest equip de govern com al Departament d’Educació de la 
Generalitat per la posada en funcionament sense problemes. 
Atès que tots els CEIP i IES a Lloret de Mar tenen ubicades les 
senyalitzacions de trànsit de perillositat per sortida i entrada de 
centres escolars situades en carrers urbans del voltant d’aquells, no 
així els nous de Fenals. 
 Per això demanem que l’equip de govern faci les gestions 
necessàries per a que es senyalitzi a la Avinguda de la Vila de Blanes, 
a ambdós sentits, a l’alçada del Gran Palace indicant la perillositat de 
ser sortida i entrada de centres escolars.” 

 
Contesta la Sra. Olivé que ja s’han iniciat els tràmits per posar la 
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senyalització, i que es farà en breu. De totes maneres, en horaris d’entrada 
i sortida, hi ha un agent de la policia local per facilitar l’accés. No obstant, 
tindrem en compte el seu prec. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


