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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 

 
 
Núm.: 02/10 
Dia: 1 de febrer de 2010 
Sessió: ordinària 
Horari: de 20 a 1:15 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 
 
Abans d’iniciar la sessió, pren la paraula el Sr. Alcalde donant el condol de 
part de tota la Corporació al Sr. Secretari General, amb motiu de la mort de 
la seva mare. 
 
1. APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS (30/11/2009 i    
14/12/2009). 
 
Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes de les sessions dels dies 
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30/11/2009 i 14/12/2009 les quals, trobades conformes, són aprovades per 
unanimitat dels reunits. 
 
2.- DESPATX ALCALDIA. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna 
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple: 
 

Despatx d’Alcaldia desembre 2009 
 
• 1 de desembre: Assistència, juntament amb els altres membres, al 

consell d’administració de la ràdio. 
 
• 1 de desembre: Participació en el programa emès pel Canal Català de 

la Selva, Fil directe amb l’Alcalde. 
 
• 3 de desembre: Assistència a l’acte de lliurament dels guardons de 

Turisme de Catalunya, celebrat a l’auditori del  Palau de la Generalitat. 

 
• 4 de desembre: Assistència a la jornada de l’Observatori econòmic 

local, ofert per la Cambra de Comerç, a l’Hotel Guitart Monterrey. 
 
• 4 de desembre: Participació, juntament amb altres regidors de 

l’Ajuntament, als cinc minuts de silenci en motiu del dia Mundial de la 
SIDA. 

 
• 4 de desembre: Assistència al consell d’administració de Lloret Futur, 

juntament amb els altres membres. 
 

• 4 de desembre: Assistència, juntament amb els portaveus de cada 
grup municipal, a la Junta de Portaveus. 

 
• 10 de desembre: Assistència, juntament amb la regidora d’educació 

Sra. Ester Olivé i altres regidors, a la visita del Hble. Sr. Ernest 
Benach, president del Parlament de Catalunya, en la visita a l’escola 
Esteve Carles. 

 
• 10 de desembre: Assistència al consell d’alcaldes celebrat al municipi 

de Brunyola. 
 
• 11 de desembre: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret, 

Bon Dia i Bona Hora. 
 

• 13 de desembre: Assistència, delegada al Sr. Roma Codina i altres 
regidors, a la Fira dels Sants Metges. 
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• 14 de desembre: Assistència, juntament amb altres regidors, a la 
roda de premsa de presentació del Pressuposts municipal pel 2010. 

 
• 14 de desembre: Assistència a la reunió del Patronat de Fundacions 

d’Aspronis, a Malgrat de Mar. 
 
• 15 de desembre: Assistència, delegada al regidor d’esports Sr. Ivan 

Tibau, a la presentació en roda de premsa de la SANSI 2009. 
 

• 15 de desembre: Assistència, juntament amb altres regidors, al pica-
pica de Nadal ofert al Socio-sanitari de Lloret de Mar. 

 
• 15 de desembre: Assistència , juntament amb els altres membres, a 

la reunió de Direcció Operativa, a Lloret Turisme. 
 

• 21 de desembre: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret, 
Bon Dia i Bona Hora. 

 
• 21 de desembre: Assistència a la inauguració del nou centre CDIAP 

de Aspronis a Blanes. 
 

• 21 de desembre: Assistència al dinar de Noces d’Or, ofert per 
l’Ajuntament als avis de la Llar del Jubilat. 

 
• 21 de desembre: Assistència a la reunió del Club d’Economia 

celebrada a l’Hotel Guitart Monterrey. 
 

• 22 de desembre: Assistència a la Comissió de Govern i Junta General 
del Consorci de la Costa Brava, a la seu del consorci. 

 
• 22 de desembre: Assistència al Consell Rector de la Corporació de 

Salut del Maresme i la Selva, a l’Hospital de Calella. 
 

• 22 de desembre: Assistència , juntament amb els portaveus de cada 
grup municipal, a la junta de portaveus. 

 
• 23 de desembre: Presentació en roda de premsa dels projectes del 

FEELS. 
 

Despatx d’Alcaldia gener 2010 
 
• 5 de gener: Assistència, juntament amb altres regidors, a la rebuda 

als Reis de l’Orient. 
 

• 9 de gener: Assistència, juntament amb la regidora Sra. M. Antònia 
Batlle, al lliurament de premis dels pessebres a la llar, a la Sala de 
l’Antic Sindicat. 
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• 10 de gener: Participació al primer bany de l’any, a la platja de Lloret 
de Mar 

 
• 10 de gener: Assistència, juntament amb altres regidors, als actes 

organitzats per la Festa del Traginer, a l’Ermita de les Alegries. 
 

• 14 de gener: Assistència delegada a la regidora Sra. M. Antònia 
Batlle, a la inauguració de l’exposició de la CAM, a la Sala d’actes de 
l’Antic Sindicat. 

 
• 14 de gener: Assistència, juntament amb els altres regidors, a la 

comissió informativa del Ple.  
 

• 16 de gener: Assistència, juntament amb altres regidors, al concert 
de l’Orfeó Català a la parròquia de Sant Romà. 

 
• 19 de gener: 5è Fòrum de lideratge turístic organitzat per Exceltur 

“reptes i perspectives de recuperació turística pel 2010-2011” a 
Madrid. 

 
• 20 de gener: Assistència a la fira FITUR de Madrid. 

 
• 23 de gener: Inauguració del Parc de Can Xardó juntament amb el 

regidors municipals i el subdelegat del Govern, Sr. Francesc Francisco-
Busquets i veïns i veïnes així com representants d’associacions de 
Lloret de Mar. 

 
• 25 de gener: Benvinguda al grup parlamentari de CIU i 

acompanyament a la visita guiada al Museu del Mar. 
 

• 29 de gener: Assistència a la inauguració de l’Agència Catala de 
Turisme al TNC a Barcelona. 

 
• 30 de gener: Assistència, delegada a la regidora Laura Bertran, als 

actes organitzats per les diferents ONG’s de Lloret en benefici del 
poble d’Haití. 

 
• 31 de gener: Assistència, delegada a la regidora Laura Bertran, a 

l’arrossada popular en benefici del poble de Haití.  
 

• 31 de gener: Assistència, juntament amb altres regidors, a la 
celebració del XXXI aniversari del Xino-Xano. 

 
3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE 
LA PISCINA COBERTA DE LA NOVA ÀREA ESPORTIVA DE LLORET DE 
MAR. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Tibau dient que avui, 1 de 
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febrer de 2010, porten al Plenari una modificació del projecte executiu 
aprovat l’any passat, realment més que una modificació, és una primera fase 
de tot el projecte. 
 
Com equip de govern, hem cregut oportú iniciar la construcció d’aquest 
projecte, donant prioritat a la construcció de la nova piscina municipal, una 
prioritat mostrada per tots els grups polítics presents i una demanda social 
que ja fa molts anys que dura. 
 
No hem d’oblidar que ens trobem en un moment, econòmicament parlant, 
difícil, i creiem que hem trobat una bona solució perquè Lloret finalment 
tingui la piscina municipal que tots estem esperant. 
 
Prioritzem la piscina municipal, ja que és el nostre compromís, però no 
oblidem ni hipotequem la resta del projecte. Amb això vol deixar molt clar 
que si inicialment proposem construir la piscina de mides olímpiques (50 
metres) amb fons mòbil, una sala de fitness de 290 m2, i les sales de 
vestidors, això ho fem de tal manera que en un futur (més proper o més 
llunyà) es pugui realitzar la resta. 
 
Es fa una petita modificació en el vas de la piscina, amb la qual cosa 
sacrifiquem la competició de natació sincronitzada, però hem de dir que són 
poques i molt cares, i en canvi si que es podran fer entrenaments i estatges 
d’aquesta disciplina, doncs ja es fan en el C.A.R.  
 
Som un equip compromès amb la piscina municipal, i això ho demostra que 
tant l’alcalde com jo mateix hem assistit, any rere any, al primer bany de 
l’any, que no oblidem que va néixer per reivindicar la construcció de la 
piscina municipal i que aquest any ha celebrat ja la 16a. edició, així com la 
travessia de Lloret, que també va néixer com a reivindicació, i que ja aquest 
any serà la 25a. edició. 
 
De la resta de l’equipament que deixem de banda potser el col.lectiu més 
afectat és el rem. Nosaltres estem i estarem sempre al costat del rem de 
Lloret de Mar. Una quarta part de les llicències que tenim a Catalunya són a 
Lloret. Tenim prop de 300 remers, i això no ho passem per alt. 
 
La segona fase sempre estarà més a prop un cop construïda la primera. Per 
això us vull dir que avui no fem un gran pas endavant, sinó que en fem dos, 
ja que estem posant les bases de la piscina, però també obrint les portes a 
una segona fase on s’instal.larà la sala de rem. El col.lectiu del rem té 
coneixement d’aquest tema per part del seu president. 
 
Agraïm la presència del Club Natació Lloret i els felicitem per la gran 
paciència que han tingut. Aquest club ha crescut molt i està aconseguint 
magnífics resultats. Per tal de poder créixer més (ja que estan molt limitats, 
com tots coneixem), aquesta piscina és imprescindible. Els demana disculpes 
ja que va avançar que la piscina passaria pel Ple del mes de gener, i m’he 
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gener, i m’he passat per un dia. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que aquest projecte no és el mateix que es va 
aprovar per unanimitat, que hi ha una mutilació i un cost superior. Ara 
l’aportació de l’Ajuntament és de 12 milions.  
 
Van perdre un gran moment quan es va aprovar per primera vegada, i ara 
els temps han canviat. Tots van donar suport a la piscina en el seu moment, 
però el que avui es presenta no és el projecte d’ERC. 
 
Tampoc saben com es gestionarà, i han de ser responsables cara al futur. 
Ara l’aportació municipal puja més de 6 milions, respecte a l’anterior, i 
donada la situació econòmica, per responsabilitat, no podem donar suport a 
la proposta en aquest moment. Volen la piscina, però no a qualsevol preu. 
Hem de pensar en tot Lloret i per això creuen que s’ha d’aparcar el projecte 
per un altre moment. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que el 28 de juliol de 2008 es va 
emocionar quan, per unanimitat, es va aprovar el projecte executiu de la 
piscina. 
 
Avui el que es proposa aprovar és una retallada, una mutilació. 
 
Farà una mica d’història. En el Ple de pressupostos el portaveu de CIU va dir 
que potser no s’havia triat l’arquitecte adequat per aquest projecte (ell creu 
que si). 
 
Voldria explicar qui va portar aquest arquitecte a l’Ajuntament, i va ser per 
un company del Sr. Tibau i mitjançant un assessor de Convergència, el Sr. 
Maldonado, i l’arquitecte el va presentar el Sr. Josep M. Baquero. Nosaltres 
sempre hem defensat el projecte i la persona que el va redactar, que és un 
arquitecte de reconegut prestigi en el mon de la natació. 
 
Primerament, es parlava d’una piscina de 25 metres, però ell i el Sr. Crespo 
van dir que hauria de ser de 50 metres. L’equip redactor ha posat molt de 
treball i també el llavors equip de govern, i tots van treballar no sols per la 
piscina de 50 metres, sinó per l’Arena, que seria un pavelló amb 3 pistes, i 
també per fer de Lloret una vila esportiva. 
 
Si haguessin volgut el projecte que avui s’aprova, ja estaria feta. Avui ens 
parlen de fases, però no diuen quantes. Recorda que fa 25 anys, quan es van 
fer les pistes d’atletisme, el Regidor Sr. Caner va dir que s’haurien de fer de 
8 carrers, no va tenir sort, es va fer de 6, però després s’han hagut de fer les 
que faltaven. Aquest és un projecte a llarg termini i creu que estan perdent 
temps. 
 
Seguidament, cita totes aquelles coses que es retallen del primer projecte, 
com el complex d’aigua, que pensa que era un gran atractiu per al turisme; 



7 

més de 1000 metres de zona de fitness; la sala de nadons; es redueix la 
profunditat de la piscina, si bé aquest és un mal menor; la sala de rem; i 
tampoc es porta endavant el projecte de l’aparcament. 
 
El juny de l’any 2009 ell va presentar una moció per fer rendible 
l’aparcament del costat de la piscina, i per això demanava que la gestió es 
fes conjuntament amb la de la plaça de braus. No va tenir sort. 
 
Ara es retalla el projecte inicial. Es redueix el que es construeix, però 
comparativament és més car. Aquesta és l’opció de l’equip de govern que ell 
considera incongruent, doncs es perd una zona molt atractiva com és la zona 
d’aigua, i creu que amb això es perjudica molt la gestió de les instal.lacions. 
Per tant, es complica que els privats puguin rendibilitzar la gestió. 

 
Tindrem una piscina de 50 metres, però els serveis seran pràcticament els 
mateixos dels que dóna la piscina de Tossa. Insisteix en que no sap perquè 
es treu la zona d’aigua, doncs funcionen i ajudaria econòmicament a la 
gestió. 
 
De la importància de la retallada un exemple: En la memòria del projecte 
original havia 40 pàgines que parlaven dels serveis de les instal.lacions, ara 
sols hi ha 9 pàgines. 
 
L’equip de govern parla de pas endavant, però ell creu que és un pas enrere 
en relació a la nova àrea esportiva de Lloret. 
 
Entén que els membres del Club de Natació estiguin contents perquè veuran 
complert el seu somni. Recorda que ell també ha anat molts anys al primer 
bany. Creu que si s’hagués tingut paciència amb el projecte original, potser 
també s’hagués trobat una empresa per fer-la. 
 
Ha tingut contactes amb la gent del Rem de Lloret i amb la respectiva 
Federació Catalana. Com ja s’ha dit, és un col.lectiu molt important a Lloret. 
Es per això que vol deixar constància de sengles cartes, tant del col.lectiu del 
Rem de Lloret com de l’esmentada Federació. Seguidament, dóna lectura a 
aquestes: 
 

Carta del Club Rem Pescadors Lloret, Club Rem Casinet, Es Vano, club 
Nàutic Lloret-Ajuntament, Club Rem Hotelers i Club Rem Santa 
Cristina. 
 
“Com a representació dels clubs de rem de Lloret de Mar, volem 
expressar la nostra insatisfacció al assabentar-nos de que no es 
construirà la sala de rem dins el projecte de la piscina municipal. 
Fa uns anys enrere, quan se’ns va explicar el projecte de piscina 
municipal, se’ns va assegurar que la instal.lació també inclouria la sala 
de rem tant reclamada per les entitats lloretenques, cosa que ens va 
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ens va alegrar molt. 
Avui se’ns priva d’aquesta infraestructura, i creiem que pel número de 
fitxes federatives que té Lloret, com per l’arrelament cultural i popular 
dins la vila, és una instal.lació imprescindible per portar a terme la 
nostra activitat durant els mesos en que les inclemències del temps no 
ens deixen practicar l’esport en el seu medi natural. 
En definitiva, el que demanem és que es reconsideri la idea de no 
instal.lar la sala de rem, i que finalment tots els clubs i entitats de 
Lloret tinguem la possibilitat d’entrenar en unes instal.lacions 
promeses anys enrere.” 
 
Carta de la Federació Catalana de Rem. 
 
“M’adreço a vostès com a vice-president de la Federació Catalana de 
Rem per demanar-vos que reconsidereu la proposta de fer un “fosso” 
d’entrenament tal com estava previst en el projecte de la piscina. 
Lloret de Mar compte amb 9 entitats que es dediquen al rem des de 
l’any 1987 i d’aquestes, 6 estan donades d’alta a la Federació Catalana 
de Rem com a clubs esportius. Del total de vogadors catalans en banc 
fix 1312 persones, 328 són d’aquí Lloret, el que ens converteix en la 
primera població amb número de remers a Catalunya des de fa una 
colla d’anys. 
El nostre esport està en una constant evolució: per una banda, manté 
la vessant més tradicional i festiva, que és com va néixer, i que ens fa 
participar activament als actes de la Festa Major de la nostra vila al 
voltant de la diada de Santa Cristina i a l’hora participant a les lligues 
esportives (llagut català, llaüt mediterrani), Campionats de Catalunya i 
Campionat d’Espanya de Llaüt Mediterrani. 
Cada vegada més el rem s’està estenent per tot el territori català, 
actualment ja hi ha 22 clubs només de banc fix, i mica en mica s’està 
convertint en un esport que es practica tots els mesos de l’any. Com 
exemple, us direm que aquest any la lliga ja comença el 21 de març i 
acabarà el 28 de setembre. 
A més a més, a Lloret treballem la promoció del rem entre els més 
petits i ja portem 4 edicions del campionat d’ergòmetre escolar en la 
que hi participen cada any més de 400 nois i noies. Per altra banda, 
també s’ha potenciat el coneixement d’altres embarcacions, seguint el 
model del nord que és on està el nostre esport més avançat i estat els 
primers en participar en competicions estatals (Campionat d’Espanya 
de Batel embarcació de 4 vogadors i timoner) i convidats en descensos 
amb trainera (embarcació típica del nord de 13 vogadors i timoner) i 
en les dues primeres edicions de la regata femenina de la Kontxa. 

Es per tots aquests motius que si volem estar al nivell que requereix 
un esport com el rem, ens és necessari un sistema d’entrenament que 
ens permeti treballar fora de l’aigua amb les mateixes sensacions i 
nivell de treball que es té quan es pot sortir a l’aigua. No cal dir-vos 
que els vogadors esperàvem aquesta possibilitat, i ser el primer 
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municipi de Catalunya que compta amb un fosso d’entrenament. 
Esperem que tingueu en compte tot el que us hem exposat i 
reconsidereu la possibilitat d’incloure el fosso d’entrenament en el 
projecte.” 
 

Confia en que no hagi d’esperar la gent del rem tant temps com ho ha hagut 
de fer la natació. 
 
Recorda que el projecte original va ser aprovat per unanimitat gràcies a 
l’esforç d’un grup de persones, i que ara es vol fer una retallada malgrat que 
ens gastem 12 milions d’euros. 
 
Donada la situació, la seva posició no pot ser afirmativa però tampoc 
negativa, doncs ell no pot votar en contra de la piscina. També vol deixar clar 
que ell no ha estat convidat quan s’ha parlat de la retallada. Continua 
pensant que s’ha de fer un esforç per fer-la complerta i demanaria que 
defineixin el nombre de fases que estan pensant. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que des del primer moment en què 
varem examinar el primer projecte del complex de la piscina, el varem 
considerar  com un equipament elitista que, per les seves característiques,  
no es corresponia amb les necessitats del que realment reclama la població 
de Lloret des de fa molts anys. Vostès deien que seria un edifici emblemàtic, 
una petita “Caldea” al bell mig de Lloret. Nosaltres varem manifestar al Ple el 
dia que es va presentar el projecte que aquest equipament sobredimensionat 
no calia, que no era necessari perquè crearia problemes de finançament, de 
gestió i/o de manteniment perquè seria molt costós. Cap empresa es va voler 
ficar perquè no sortien els números. 
 
Ara la realitat els ha fet tocar de peus a terra i faran el que nosaltres 
demanàvem i també la població de Lloret des de fa més de trenta anys. Una 
piscina coberta, no un complex elitista i faraònic. El que lamentem és que si 
haguessin de pres la decisió en aquell moment, la piscina ja estaria feta, o 
gairebé feta. Ara ens toca de nou a tots plegats continuar esperant i desitjant 
que no es produeixin més entrebancs. També esperen que no sigui sols posar 
la primera pedra i posar que vinguin les eleccions. 
 
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Ontañón dient que realment aquest és 
un projecte d’il.lusió, que nosaltres varem recolzar i que continuem recolzant. 
Aquest tipus d’instal.lació no és massa productiva per les empreses privades, 
i potser aquí va estar l’error quan el van treure a concurs la primera vegada, 
pensant que ho farien les empreses privades. No és el mateix gestionar-ho 
l’Ajuntament que una empresa privada. 
 
Abans s’ha parlat de les pistes d’atletisme que es van fer en la dècada dels 
80. Vol dir que el regidor d’esport, llavors, no era ni Convergent ni Socialista, 
sinó d’ERC. 
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Ara ho ha de finançar tot l’Ajuntament i és això el que ens obliga a fer una 
retallada. No podem obviar que estem en una situació econòmica molt difícil i 
diferent que la de l’any 2008. 
 
Tot seguit, intervé la Sra. Parrilla dient que si repassem una mica els 
antecedents que ens porten al dia d’avui pel que fa al tema de la construcció 
de la piscina, el recorregut és llarg i hem anat deixant pel camí peces molt 
importants, que potser cal recordar. 
 
 El Ple de 25/01/2007 es va aprovar el Projecte Bàsic de la Piscina 
Coberta i l’Aparcament. Llavors es  parlava d’una instal�lació única, colossal, 
se la comparava amb una “petita Caldea”. L’equip de Govern va fer un acte 
públic per a ensenyar a la població el macroprojecte. Es deia, llavors, que 
tots els partits del consistori havien portat als nostres programes electorals la 
construcció d’una piscina.  Ja en aquells moments, es preveien dues fases, 
per una banda la piscina i l’aparcament i per l’altre l’Arena i l’accés peatonal. 
El grup municipal del PSC vam mostrar les nostres reticències amb un 
projecte d’aquestes característiques i  més de 26 milions d’euros. Tot i que el 
vam qualificar d' un equipament històric per a Lloret.  Vam dir, llavors que, 
aquest projecte bàsic ultrapassava les necessitats que tenia Lloret com a 
població i era evident que estava pensat cara al futur i per ser una part 
important de la nostra oferta turístic esportiva. 
 
 Al ple del 28/07/2009 va passar l’aprovació definitiva del projecte bàsic 
de la piscina i de l’aparcament, encara que vostés ens van explicar que 
l’aparcament es faria en una fase posterior. Nosaltres vam argumentar que 
aquest és un equipament necessari i demandat per la societat lloretenca, tot i 
que també val la pena dir que un Ajuntament socialista va posar en servei en 
el seu moment a l’abast de tothom, la utilització d’una piscina, mitjançant un 
conveni d’aquest Ajuntament amb una empresa privada, que encara avui 
està en vigor. 
 
Vam estar a favor perquè el cost i la gestió eren raonables.  
 
Vam votar a favor perquè volem una piscina. A més, el projecte ens va 
il�lusionar, ens ho vam creure, com tothom. 
 
Avui porten a ple la modificació d’aquest projecte, la modificació d’un atractiu 
turístic i ciutadà. D’aquell projecte no queda res. Avui és una piscina que ens 
costarà més de 12 milions d’euros.  
 
 De la petita Caldea (o zona d’aigües) només tindrem la piscina, de la 
piscina de nadons només tindrem la piscina, de la sala de rem només 
tindrem la piscina, de l’aparcament només tindrem la piscina, de l’Arena 
només tindrem la piscina i de l’accés peatonal només tindrem la piscina. 
 
 Vostés, l’equip de Govern, volen una piscina per Lloret i per la gent de 
Lloret. Tots els grups que tenim representació a l'Ajuntament també ho 
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volem. Però el que no volem el grup del PSC és una piscina a qualsevol preu i 
de qualsevol manera.  
 
No s’ha parlat de la solució que avui es presenta amb l’oposició malgrat que 
aquest tema tan important en que estàvem d’acord. 
 
Si ens haguessin dit alguna cosa, hauríem col�laborat. Com ja he dit, la 
piscina la volem tots però no a qualsevol preu.  
  
 L'equip de CiU i PP presentava en el passat aquesta instal.lació com un 
referent turístic pel turisme familiar i esportiu. Expliqui’ns, ara, quin atractiu 
turístic tindrà aquesta piscina. Vostè ja sap que la majoria d’equipaments 
hotelers de Lloret tenen piscina, i alguns spa. Què oferirà aquesta piscina que 
sigui diferent? Què es més gran i es poden fer algunes competicions?  

  
 Creiem que es un projecte excessivament car per les seves 
característiques i pensem que és un intent de complir el programa electoral 
de CiU. 
 
  
Contesta el Sr. Tibau que avui no hipotequem res i no li agrada que s’utilitzi 
el terme “mutilació”, doncs no s’ajusta a la realitat. 
 
Hem de tenir en compte que abans l’Ajuntament no tenia el control del 
finançament i ara el tindrem. Aquesta és la fórmula que els tècnics han 
considerat correcte. 
 
El Sr. Teixidor ha parlat de projecte emocionant, i ho és. Però hem de 
recordar que quan el varem treure tot sencer va quedar desert. En aquests 
moments econòmicament tan difícils no podien tornar a treure el mateix 
projecte. 
 
No entén què ha volgut dir el Sr. Teixidor quan ha parlat de l’arquitecte 
redactor, ni perquè ha citat el Sr. Baquero. 
 
En el futur nosaltres volem fer tot el projecte i fer-ho el més aviat possible. 
Hem de mirar endavant i avui fem un important pas. La modificació de la 
fondària no té cap importància pràctica a part de la ja esmentada. 
 
No hem retallat perquè hem volgut, sinó perquè el pressupost és el que hi 
ha. Creu que no es pot comparar aquest tema amb les pistes d’atletisme. Ja 
voldríem nosaltres poder fer tot ara. 
 
La part de rem no la fem perquè no tenim diners. Quan n’hi hagi ho farem. 
Mentrestant, haurem de seguir entrenant en el mar. Pensem que també hi ha 
altres esports, com el tennis o el tir, que estan esperant les seves 
instal.lacions. Tant de bo poguéssim donar satisfacció a tots, però és el que 
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hi ha. 
 
Evidentment estem davant un projecte il.lusionant, i varem creure en ell, i 
seguim pensant en els clubs. Creiem que amb el que avui aprovem es podran 
realitzar moltes activitats i tenim ganes que amb el temps es puguin fer totes 
les previstes. 
 
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que al projecte inicial es van sumar 
tots. Però, per responsabilitat, en la situació actual, no podem votar a favor. 
 
L’equip de govern ha actuat uniteralment i hipoteca a l’Ajuntament en 12 
milions per 4 anys. 
 
Ells també van treballar per la piscina, per tenir subvenció, i van creure en 
ella, però era un moment econòmicament diferent, i hi havia un altre model 
de finançament, que no és el que avui es proposa. Les circumstàncies 
econòmiques no són les mateixes llavors que ara. 
 
Tenim la responsabilitat de prioritzar les inversions, i també hi ha gent que 
espera coses des de fa molts anys, com per exemple l’Avinguda Just Marlès. 
 
Amb l’antic model de finançament, l’Ajuntament posava 6 milions, ara en 
posem 12. La postura fàcil és dir que si, però creu que és responsabilitat 
nostra pensar en tots. Hi ha altres dèficits, i per tant hem de repensar 
aquesta inversió. 
 
Ells ja estaven d’acord amb el model inicial de finançament. Ara la 
modifiquen, retallen el projecte i no expliquen els perquès. Entén que com es 
fa ara no és prioritat la piscina. Els agradaria fer-la així com d’altres 
equipaments, però la situació econòmica ens diu que no podem hipotecar 
l’Ajuntament.  
 
No ens donaran amb aquest projecte els serveis que es donaven abans, i no 
entren ara si la gestió ha de ser pública o privada. Una vegada feta la piscina, 
s’haurà de gestionar i creu que l’Ajuntament patirà. 
 
Continua dient que el projecte inicial era bo per al turisme, ara pensa que no 
és tant, i que donat el seu cost, tothom ens ho hauríem de pensar molt. 
 
Novament, intervé el Sr. Teixidor dient que ha estat prudent en la seva 
intervenció i que no vol crear polèmica, però que el Sr. Valls va dir que no li 
agradava l’arquitecte redactor. No ha tingut mala intenció quan ha comparat 
la piscina amb la pista d’atletisme. 
 
Insisteix que la sala de fitness que es fa és molt petita i que si la primera 
contractació va quedar deserta és perquè l’Ajuntament sols posava 6 milions. 
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Ja sabem que la situació econòmica és difícil però es va perdre l’oportunitat 
de tirar endavant un projecte que estava aprovat per unanimitat i que era 
molt reclamat per la nostra societat. Entén que amb el que es retalla tampoc 
es podrà fer la natació per nadons, doncs es necessiten una altra sèrie de 
condicions, com és la temperatura. 
 
Seguidament, ensenya als reunits un planell i gràficament mostra els retalls 
que es fan respecte al projecte original en el dia d’avui. Així, en una de les 
plantes, es treu la zona d’aigües; la piscina de nadons; la piscina exterior; 
saunes, etc. En un altre 290 metres de la sala de rem i 280 d’un gimnàs. I en 
un altre més de 1000 metres de sala de fitness. Tot això és el que es treu.  

 
Ens queda una piscina pura i dura. 
 
Si haguéssim volgut fer això, ja estaria fet. Potser va ser un error no plantar-
se el primer dia. 
 
Entén que es posposi el tema de l’Arena, malgrat que es tractava no 
solament de 3 pistes esportives, sinó de fer moltes més coses (si bé algunes 
ja es podran fer al Casino). A més, aquí no havia el projecte finalitzat. 
 
Avui s’aprova solament una piscina i s’elimina una part important del projecte 
que tots havien aprovat. Per tant, avui no tots estaran contents. Si que és 
cert que avui es posa la primera pedra. 
 
Pensa que l’Alcalde, en la seva condició de Diputat al Parlament, hauria de 
buscar més subvencions, doncs les que tenim són minses. Hauria de fer 
aquesta feina per no perdre temps i poder continuar el que avui s’inicia de 
forma parcial. 
 
Per la seva part, ell continua defensant el seu projecte confiant que amb el 
temps sigui una realitat. 
 
De nou, intervé el Sr. Garcia dient que tots portàvem en el programa 
electoral una piscina municipal. Ells consideraven que el projecte original era 
exagerat i avui s’aprova el que ells volien, una piscina pública. Potser una 
mica cara i també és cert que tindrem més deute, però la volem tots i per 
tots, no sols per al Club de Natació. 
 
El seu grup considera que la gestió d’aquest equipament hauria de ser 
pública, municipal, perquè això és mirar per al ciutadà de Lloret. En 
definitiva, votaran a favor. 
 
A continuació, novament pren la paraula el Sr. Ontañón dient que entén la 
vehemència de la intervenció del Sr. Teixidor perquè ha posat molt d’esforç i 
molt treball en aquest projecte, però les circumstàncies econòmiques són 
difícils i diferents, i no hem d’oblidar que la primera vegada va quedar desert 
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desert el concurs. 
 
Pensa que l’Ajuntament ha de ser prudent i per això ells accepten les fases, i 
d’aquesta manera quan hagin diners fer tot el projecte i tots estarem 
orgullosos. 
 
Tot seguit, de nou, intervé la Sra. Parrilla dient que l’equip de govern parla 
de que avui es fa la primera fase. Per tant, pregunten quines serien les altres 
i la seva temporalitat. 
 
L’equip de govern va parlar de projecte històric i de referent turístic, i 
realment Lloret es mereix el que estava projectat, però és car, i ho fan per 
complir amb les seves promeses electorals. 
 
Nosaltres creiem que estan hipotecant la població, cosa que no farien si 
fossin bons gestors. Es gastaran 12 milions en fer una piscina perquè CIU vol 
complir el seu programa electoral. Nosaltres no podem recolzar-ho. 
 
Torna a contestar el Sr. Tibau dient que és el mateix projecte però en fases. 
No estem hipotecant res i ells no volen entrar en polèmiques, sinó tirar 
endavant el projecte. 
 
Ja voldrien poder executar tot a la vegada, però no sempre es pot, i és per 
això que es fan els plans directors, per fer les coses per parts. 
 
El projecte és il.lusionant, i tot el que està previst seria bo de tenir-ho, també 
l’Arena. Però sols es farà quan hagi diners. Parlar ara del passat és fàcil, però 
el futur no el sap ningú i llavors no es preveia la crisi que ara tenim.  

 
Per tant, entén que no es pot parlar de retallar sinó que iniciem un projecte i 
amb la il.lusió de tots es finalitzarà quan es tinguin els diners. La piscina no 
es fa per un compromís electoral de CIU, sinó per donar resposta a les 
demandes de la nostra població. Tenim l’informe favorable dels tècnics i 
farem una piscina de 50 metres. 
 
Per últim, pren la paraula el Sr. Alcalde, dient que aquest és un tema molt 
important i estem contents d’aprovar-ho avui en aquest Ple. Sembla per 
algunes intervencions, que haguéssim de demanar perdó, però s’obliden que 
tots van votar una piscina de 50 metres i nosaltres continuem en la línia de la 
il.lusió de fer realitat aquest projecte. 
 
Entén, fins un cert punt, l’abstenció del Sr. Teixidor, si bé no comparteix la 
seva argumentació. 
 
Com bé ha dit el Sr. Garcia, aquest era un projecte que tots portàvem en els 
nostres programes electorals, i avui el Sr. Garcia és conseqüent en la postura 
del seu partit. 
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Es veritat que es canvia el model de finançament, però aquest no hipoteca 
més que el d’abans, fins i tot nosaltres creiem que menys. Abans s’hauria de 
pagar el préstec i els interessos, i ara es fa en menys temps. Però, a més, en 
part es pagarà durant el que queda de legislatura per aquest equip de govern 
(any 2010 i 2011). No es pot dir, doncs, que avui hipotequem més que ahir, 
però a més, tenim la llibertat de decidir sobre la forma de gestió. El Sr. 
Garcia ja ha dit que ells volen que sigui pública, però això no es decideix ara. 

 
Es evident que quan varen aprovar els pressupostos, no sabien que no es 
podia fer un finançament extern, i això és perquè els gestors tenen 
problemes de finançament ja que les entitats financeres no deixen diners en 
els últims temps. 
 
Mostrant el plànol que abans havia ensenyat al Sr. Teixidor, explica que el 
projecte original no es mutila, sinó que es fa en fases. I això es fa per 
responsabilitat, perquè el moment econòmic és el que és.  
 
En el plec de condicions, poden ser molt importants tant les millores com les 
baixes, i llavors potser les fases podran anar endavant més aviat. 
 
El Sr. Teixidor i jo mateix van assumir l’anterior legislatura aquest projecte i 
nosaltres no desistim d’ell. Pensaven en la col.laboració privada perquè era 
un projecte important per al turisme, i hauria un compromís empresarial. 
Això no hi és ara, i per això hem prioritzat la piscina. Però això no vol dir que 
no fem turisme, perquè no hi ha gaires piscines de 50 metres. Hauran 
estades d’utilització també per turistes, i haurà també turisme esportiu, 
doncs ja tenim aquesta denominació.  
 
No oblidem que aquesta piscina es pot dividir en 3 de 25 metres i que a 
Calella hi ha una piscina de 50 mts. descoberta i funciona bé. 
 
Creu que ERC ha posat una excusa de mal pagador i deixa un projecte que 
era il.lusió de poble i de país. Nosaltres mantenim aquesta il.lusió de futur 
perquè ho necessitem. Hem treballat en aquest projecte tant com el Sr. 
Teixidor, i si haguéssim pogut ja estaria fet. 
 
No podem oblidar el moment difícil des d’un punt de vista econòmic que 
passem tots. Confiem que es presentin moltes empreses al concurs i que 
hagi baixes. Insisteix que la fórmula d’avui ens permeti elegir el model de 
gestió posteriorment. 
 
Quant a les cartes a les que ha donat lectura, el Sr. Teixidor vol dir que 
l’equip de govern entén la gent del rem, i tots hem de ser comprensius i 
dirigents. De totes formes, emplaça la Federació de Rem que ens ajudi en el 
finançament, doncs és qüestió de diners. 
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Es fàcil donar consens però seria més útil que ens ajudessin i que ens 
recolzin per estar en el centre de la diana, perquè Lloret sigui un centre d’alt 
rendiment de rem. Està segur que el Sr. Teixidor ens recolzarà en això. 
 
Sense més deliberació, i per 14 vots favorables dels regidors de CIU, PP i 
ICV-EUIA, 1 abstenció del GRILL i 6 vots en contra dels regidors de PSC-PM i 
ERC, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

F E T S 
 

El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 25 de gener de 
2007 aprovà inicialment el Projecte Bàsic de la Piscina Coberta i 
Aparcament de la Nova Àrea Esportiva de Lloret de Mar, d’iniciativa 
municipal i redactat per l’equip d’arquitectura Pujol Arquitectura. 
Posteriorment en data 28 de juliol de 2008 el mateix òrgan plenari 
aprovà definitivament el Projecte Bàsic i Executiu de la Piscina Coberta 
i Aparcament de la Nova Àrea Esportiva de Lloret de Mar, d’iniciativa 
municipal i redactat per l’equip d’arquitectura Pujol Arquitectura, sense 
perjudici del compliment de les prescripcions contingudes en l’ informe 
emès pels Serveis Tècnics Municipals.  
 
En data 25 de gener de 2010, l’ Arquitecta Municipal ha emès informe 
favorable en el que conclou: 
 
“(…) 
 
Que el projecte modificat presentat s’entén com una 1a fase del projecte 
aprovat pel Ple pel que fa al projecte executiu: 

 
a. Que el projecte modificat consisteix en l’execució de part del 

projecte aprovat pel Ple de data 28/07/2008. 
 
b. Que la modificació consisteix en deixar per una fase posterior la 

construcció de l’aparcament, de la zona d’aigües, de la zona de 
fitness i de la sala de rem, executant únicament el que seria 
propiament la piscina coberta. 

 
c. Que la justificació de la realització del projecte en diverses fases 

ve motivada per l’alt cost de construcció de la totalitat del 
projecte. El pressupost del projecte aprovat ascendia a 
26.424.325,72 Iva inclòs mentre que el modificat (1a fase) 
ascendeix a la quantitat de 12.515.611,03 Iva Inclós   

 
d. Que la modificació no varia, excepte en la disminució de sostre, 

cap paràmetre urbanístic adequant-se a la configuració en 
planta sobrerasant inicial. 

 
e. Que aquests canvis consisteixen bàsicament en : 
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* Modificació i simplificació de les façanes a resultes de la no 
construcció en aquesta fase del volum de zona d’aigües lúdiques 
i del volum de les sales de fitness. 
* Reducció de mobiliari en vestidors de planta baixa. 
* Modifica la profunditat de la piscina de 3.1 m a 2.1 m. 
* Elimina el pati anglès de la sala de rem. 
* Elimina cinc lluernaris en coberta. 
*Creació d’un pati angles en la zona del volum de zona d’aigües 
lúdiques. 

(...)” 
  
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.- S’apliquen a aquest expedient l’article 43 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
II.- D’acord amb l’art. 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya, l’òrgan competent per a la present aprovació definitiva és el 
Ple de l’Ajuntament. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals i 
Turisme, adopta el següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar la modificació del Projecte Bàsic i Executiu de la 
Piscina Coberta de la Nova Àrea Esportiva de Lloret de Mar, d’iniciativa 
municipal i redactat per l’equip d’arquitectura Pujol Arquitectura. 

 
Segon.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la 
província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i Tauler d’Anuncis 
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4. MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT CORRESPONENT NÚM. 1/10. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls el qual dóna 
lectura a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Teixidor dient que ell no havia parlat de finançament. Suposa 
que l’aposta és correcte. Pel que fa a demanar la subvenció i l’ajuda a la 
Federació de Rem, suposa que l’equip de govern també ho ha demanat a la 
Federació de Natació. De totes maneres, creu que amb aquest model de 
finançament s’hipoteca en part futures inversions, i si aquests diners 
s’haguessin posat en la primera licitació, potser s’hauria pogut adjudicar ja. 
 
Donat que ell s’ha abstingut en el projecte, també s’abstindrà en aquest 
punt. De totes maneres, la Federació de Natació ja coneix el projecte i està 
convençut que per la seva part la gent del Rem de Lloret no perdrà 
pistonada. 
 
Pren la paraula el Sr. Amaya dient que molt aviat ens ha tocat veure la 
primera modificació de crèdit del pressupost 2010. 
 
Una modificació que fa que el pressupost anomenat ambiciós pel Sr. Crespo, 
passi dels 76 milions d’euros als 70 milions, i que la seva explicació no és un 
altre de anar campejant els problemes sorgits per a la construcció de la 
piscina coberta. 
 
La fórmula que en el seu moment es va utilitzar, un model d’obra pública, 
rebent una aportació del constructor, ens deixa ara ens mans de no sabem 
qui, l’amortització final de l’obra. 
 
Fem un breu resum. Des del 2003 estan dient als lloretencs i a les 
lloretenques que faran la piscina. 
 
Aquest projecte, d’unes dimensions faraòniques serveixen per fer una 
presentació mediàtica primer dels seus “horitzons” i després del complex 
“Arena”. La gestió, primer l’expropiació del terreny i després la forma de 
tractar el conveni amb Solmar, fa que l’Ajuntament de Lloret de Mar, es a dir 
tots, ens endeutem. 
 
L’Arena va quedar en desert. I el desert l’acaben fent pols. 
 
La maniobra feta, primer parlar d’uns pressupostos ambiciosos de 76 milions, 
minoren l’ambició, es a dir, es queden en 70,  el primer fet els ha servit per 
fer publicitat de la propera construcció de la modificació de la Piscina Coberta 
Municipal, que ja varem advertir que no estaria feta aquesta legislatura. 
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Ara mateix el Sr. Crespo ens acaba de parlar d’un pla financer, però s’ha 
deixat una cosa, l’amortització. Jo no sóc economista, però em sembla que 
tots els plans financers parlen d’amortització. 
 
A més el Sr. Tibau ens ha deixat una idea clara “Si tenim pressupost farem la 
resta de fases”. 
 
I amb aquesta modificació de crèdit veiem com l’Ajuntament s’endeutarà els 
propers anys i fins a que no es trobi un concessionari, no es començarà 
l’amortització. I, aquesta forma de fer té un perill, es a dir, això pot recaure 
al final en pujades de taxes i impostos cap a tots els lloretencs. 
 
Lloret de Mar en la seva totalitat vol una Piscina Municipal, però no amb 
aquest tipus de gestió. 
 
Contesta el Sr. Valls que ja han parlat amb la Federació de Natació. Hem 
tocat totes les portes. 
 
Referent a la intervenció del Sr. Amaya, sembla que els membres del grup 
municipal PSC-PM no es parlen entre ells. 
 
El pressupost d’aquest any és el més gran fins i tot amb la reducció de 5 
milions. Tots hem promès la piscina, la diferència és que uns complirem i 
altres no ho han fet. 
 
Recorda que fins arribar aquí hem hagut de fer l’expropiació dels terrenys i 
pagar per ells 4 milions d’euros. També hem encarregat i pagat el projecte. 
Ara fem la piscina. 
 
Continuem essent el segon pressupost més alt de la província de Girona, 
solament superat per la capital. Tal i com ja s’ha dit, tenim amb aquesta 
fórmula llibertat de gestió d’aquest equipament i, a més, actuant aplicant la 
legislació vigent. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Coloma dient que com s’ha dit, ha hagut un 
canvi en el model de gestió i, per tant, per coherència, votaran que no. 
Insisteix que s’està hipotecant la inversió dels propers anys, ja que abans els 
privats posaven més de 5 milions. En canvi, amb el model actual, Lloret 
haurà de pagar 1’6 milions més cada any fins el 2013. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Teixidor dient que no hi ha un canvi de gestió 
sinó de finançament. Confia que la gestió en el seu dia sigui externa. 
 
Intervé novament el Sr. Amaya, dient que ells mantenen el mateix discurs 
per coherència, però a vegades és necessari ser redundant. 
 
Creu que l’equip de govern tenia la previsió abans d’aprovar els 
pressupostos, que ja tenien pactat abans el plec, i això els crea suspicàcies.  
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Insisteix que estan hipotecant a posteriors govern en el tema de les 
inversions amb l’acord que avui volen prendre. 
 
Novament, contesta el Sr. Valls dient que, evidentment, sí que són 
redundants el grup municipal de PSC-PM.  
 
Els han de dir en què són sospitosos. Han de dir perquè, i així es podran 
defensar. 
 
Es cert que anem a un finançament plurianual, però, com ja ha dit, també 
podran gestionar el cànon i haurà un estalvi en el tema de serveis. 
 
Avui estem fent un tràmit senzill i és clar que no sabien el que saben avui 
quan varen aprovar els pressupostos, perquè sinó no ho haguessin fet. No 
sempre es poden fer les coses com es volen, malgrat que en aquest cas creu 
que el resultat es millora amb aquesta opció. 
 
Si haguessin cobrat els 8 milions del conveni de Solmar, el projecte ja estaria 
fet. De totes maneres, nosaltres mantenim el projecte i solament canviem el 
model de finançament perquè legalment ens veiem obligats a fer-ho. 

 
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que primer van pensar que era 
millor la construcció i la gestió, però va quedar desert, perquè les empreses 
de gestió no tenen capital i ara les entitats financeres no presten diners. 

 
Per això ara portem solament la construcció. Varem pensar que el 
finançament podria ser privat, però després de les consultes jurídiques 
pertinents s’ha hagut de descartar perquè era un risc legal. Es per això que 
avui presentem aquest sistema. 
 
Ja hem dit per activa i per passiva que el projecte és el mateix, i que avui 
licitem la primera fase. Amb els diners de les possibles baixes, amb el cànon i 
potser amb els diners del conveni, potser podem avançar les altres fases. La 
proposta és la millor que es pot fer en aquests moments. 
 
Sense més deliberació, i per 14 vots favorables dels regidors de CIU, PP i 
ICV-EUIA, 1 abstenció del GRILL i 6 vots en contra dels regidors de PSC-PM i 
ERC, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

Vist que el Programa d’inversions del pressupost per al 2010 preveu, 
entre d’altres, el finançament de 5.378.747,42 € mitjançant aportació 
de l’adjudicatari  per a la Construcció de la nova àrea esportiva. 
 
Vist que el “Plec de clàusules jurídiques, econòmico-administratives i 
tècniques, reguladores del procediment obert,  tramitació ordinària, 
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per a l’adjudicació del contracte  d’obra d’una part de la nova area 
esportiva de Lloret de Mar”, en la clàusula 5à disposa que:  
L’Ajuntament de Lloret de Mar finançarà part de la  quantitat 
adjudicada amb càrrec a la partida pressupostària 3400.63200 del 
pressupost d’enguany, i la resta amb caràcter de despesa plurianual, a 
càrrec dels pressupostos dels anys 2011, 2012 i 2013. 
 
Vist l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals que en relació als  compromisos de 
despesa  de caràcter plurianual disposa: 
 
1. La autorització o realització de les despeses de caràcter plurianual 
se subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 
respectius pressupostos. 
 
4. (...) per als programes i projectes d’inversió que taxativament 
s’especifiquin a les bases d’execució del pressupost, podran adquirir-
se compromisos de despesa que hagin d’entendre’s a exercicis futurs 
fins a l’import que per a cada una de les anualitats  es determini (...). 

 
5. En casos excepcionals el Ple de la Corporació podrà ampliar el 
número de anualitats (...). 
 
Vist l’article 16.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril pel que es 
desenvolupa la Llei d’Hisendes Locals en matèria de pressupostos que 
disposa que cap pressupost podrà presentar dèficit al llarg de 
l’exercici; en conseqüència tot increment en els crèdits pressupostaris 
o decrement en les previsions d’ingressos haurà de ser compensat en 
el mateix acte en què s’acordin. 
 
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.- Modificar el punt 13.5.4 de  les Bases d’execució del 
Pressupost per al 2010, en el sentit d’afegir al quadre de despeses 
plurianuals, la següent: 
 

    DESPESES PLURIANUALS
C Projecte Import total Any inici ANY 2010 ANY 2011 ANY 2012 ANY 2013

25 Esports.- Construcció nova àrea esportiva 12.731.397,42 2.009 1.352.650,00 1.792.914,81 1.792.914,81 1.792.914,81
SUMA 12.731.397,42 1.352.650,00 1.792.914,81 1.792.914,81 1.792.914,81  

 
SEGON.- Per aplicació de l’article 16.2 del RD 500/1990 i amb la 
finalitat de mantenir l’equilibri pressupostari, aprovar la Modificació de 
Crèdit 1/10 del pressupost d’enguany: 
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I) Minorament d' ingressos (inversions)

        codi detall Minorament

10 78008 Aportació construcció nova àrea esportiva 5.378.747,42

Total .......................................................... 5.378.747,42  
 

I) Baixes de Crèdits  (inversions)

        codi detall Minorament

3400 63200 Esports.- Constr.nova àrea esportiva 5.378.747,42

Total baixes de crèdits............................... 5.378.747,42  
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5. APROVACIÓ INCOACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 
D’EXECUCIÓ D’UNA PART DE LA NOVA AREA ESPORTIVA DE LLORET 
DE MAR (PISCINA COBERTA). 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Codina dient que la proposta 
és l’aprovació del plec de condicions que ens permet licitar la construcció, 
però no la gestió, tenint doncs llibertat per licitar aquesta posteriorment. 
 
Pensa que ara és una bona oportunitat per a la construcció, perquè hi ha 
moltes empreses interessades i és el moment de tirar endavant. 
 
Ja saben que tenim un crèdit tou de 6 milions que no es pot perdre, i el 
pressupost de sortida és el que tots vostès han citat i que consta a 
l’expedient. 
 
Seguidament, es refereix als criteris de selecció, tant els econòmics (50%), 
tècnics (40%) i millores la resta, així com el calendari per a l’aprovació que 
depèn de les publicacions (s’ha de publicar al DOUE), i que decidirà el timing. 
Si és possible, les obres es començan abans de l’estiu. 
 
Confiem que durant aquest any finalitzin tant el sociocultural com el teatre i, 
per tant, entén que estem en un moment engrescador quant als 
equipaments es refereix. 
 
Intervé el Sr. Teixidor dient que el plec de condicions és el tipus per una obra 
complexa com aquesta i, per tant, tampoc el discutiran. 
 
S’ha decidit que vagi solament la construcció i que es financi el 100% 
totalment per l’Ajuntament, i el seu dubte és quan es faci la licitació de la 
gestió, si el fet de treure sols la piscina serà atractiu per a possibles gestors. 
 
Ell voldria que l’equip de govern es comprometés a què les possibles baixes 
es dediquessin a completar el projecte, que es reinvertissin en les fases que 
falten. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que el plec de clàusules jurídiques ho 
trobem correcte. L’única cosa que m’agradaria és que expliquessin  els 
criteris de puntuació, el perquè els aspectes tècnics i de qualitat de l’obra 
obtenen fins a 40 punts i l’oferta econòmica 50 punts. Amb l’experiència de 
l’obra del sociocultural i del teatre, que va guanyar la millor oferta 
econòmica, i mireu com ha anat. L’obra del sociocultural més de dos anys de 
retard i un sobrecost de més de 1, 8 milions d’euros; i les del teatre, apart 
del retard, ara ho fa una altra empresa. 
 
Finalitza dient que, com ja ha dit altres vegades, s’hauria de recomanar a les 
empreses que contractin gent de Lloret. 
 



24 

Seguidament, intervé la Sra. Parrilla dient que al plec es preveuen 24 mesos 
com a termini d’execució, però sembla que és possible fer-ho entre 16 i 18. 
Pregunten el perquè d’aquesta diferència i quan es té previst que comencin 
les obres. 
 
Contesta el Sr. Codina que si es produeixen baixes serà un estalvi per al 
municipi i pensa que en aquest moment poden ser importants, si bé hi ha 
una fórmula per evitar que siguin temeràries. En el tema dels criteris 
econòmics, s’ha utilitzat el model de l’Agència Catalana de Residus. 
 
El fet de posar 24 mesos, com a termini d’execució, és per prudència, i en tot 
cas –si tot va bé- es podrà reduir. Si no hi ha entrebancs, es podria 
començar el mes de juny. 
 
Torna a intervenir el Sr. Teixidor dient que si hi ha un estalvi en la 
contractació, ell demanarà que es reinverteixi en el projecte. A vegades les 
millores són molt beneficioses i, per tant, és un treball que vostès han de fer 
perquè poden ser importants. En el cas que no hagi el compromís per part de 
l’equip de govern, ell ho demanarà per escrit. Tan de bo les dates que ha dit 
el Sr. Codina siguin veritat. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Garcia dient que hem de tenir cura perquè a 
vegades el més barat al principi no ho és després. Torna a insistir demanant 
a les empreses que contractin gent de Lloret. 
 
Finalitza les intervencions el Sr. Codina dient que s’estudiaran les pliques i 
que el tema tant de les baixes com de les millores es tindrà en compte tot el 
que s’ha comentat, sobretot pel Sr. Teixidor. 
 
El major cost del sociocultural va venir propiciat per un problema d’aigua que 
va fer encarir el tema de la cimentació. Aquesta situació no estava prevista, 
malgrat l’estudi geotècnic, i és per això que ha hagut un augment del cost, 
no per la resta de preus. 
 
Quant al teatre, varem tenir la sort de trobar una altra empresa que 
s’encarregués de finalitzar l’obra. 
 
Quant al tema de contractació de persones de Lloret, sempre es fa aquesta 
gestió amb les diferents empreses que resultin adjudicatàries. 
 
Sense més deliberació, i per 14 vots favorables dels regidors de CIU, PP i 
ICV-EUIA, 1 abstenció del GRILL i 6 vots en contra dels regidors de PSC-PM i 
ERC, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

Vist que des de fa molts anys una de les reclamacions de la societat 
lloretenca és la construcció d’una piscina municipal coberta. 
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Vist que el Ple Municipal en sessió de 25/01/2007 va aprovar el 
projecte Bàsic de la piscina coberta de la nova àrea esportiva de Lloret 
de Mar. 
 
Vist que en data 28/07/2008 el Ple Municipal va aprovar el projecte 
bàsic i executiu de la nova àrea esportiva de Lloret de Mar. 
 
Vist que en data 28/07/2008 el Ple Municipal va aprovar el plec de 
condicions per a la concessió d’obra pública d’una part de la nova àrea 
esportiva de Lloret de Mar, havent quedat el concurs convocat desert. 

 
Vist que per part del redactor del projecte s’ha fet una modificació 
d’aquest, que es sotmetrà a aprovació per part del Ple en la propera 
sessió de  01/02/2010, és adir, en la mateixa sessió en que se sotmeti 
a aprovació la present proposta. 
 
Vist el plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques 
redactades pels Serveis Jurídics i Econòmics d’aquest Ajuntament. 
 
Atès allò establert als articles 94; 99; 125 i següents; i 212 i següents 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Atès allò establert a l’article 22.2 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de 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.- Incoar expedient de contractació administrativa per al 
contracte d’obra per l’execució d’una PART DE LA NOVA AREA 
ESPORTIVA DE LLORET DE MAR (PISCINA COBERTA), i obrir la 
convocatòria corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest 
contracte es dugui a terme mitjançant el procediment obert, i 
tramitació ordinària. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment el plec de condicions econòmico- 
administratives i jurídiques i els seus annexos que regirà l’adjudicació 
del contracte d’obra per l’execució d’una PART DE LA NOVA AREA 
ESPORTIVA DE LLORET DE MAR (PISCINA COBERTA). 
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TERCER.- D’acord amb el que es desprèn de  l’article 277.1 del DL 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, de l’article 37 de la LCSP i de 
la clàusula 31a del plec de condicions econòmico-administratives, 
s’exposen els esmentats plecs de condicions per un termini de 20 dies 
hàbils a comptar des de la darrera de les publicacions en el BOP i en el 
DOGC, durant els quals es podrà interposar recurs especial en matèria 
de contractació.  

 
6.ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RÈNTING,  DE 4 INSTAL�LACIONS 
FOTOVOLTAIQUES SOBRE LA COBERTA DE 4 EDIFICIS DE 
TITULARITAT PÚBLICA A LLORET DE MAR A L’EMPRESA TFM 
ENERGIA SOLAR, S.A. 
 
D’ordre de la presidència, pren la paraula el Sr. Riera dient que el Ple, en 
sessió de 14 de desembre de l’any passat, va aprovar provisionalment 
l’adjudicació d’aquest contracte de subministrament. 
 
En data 12 de gener, ha arribat l’autorització del Servei Territorial a Girona, 
del Departament d’Educació, per l’ús de les cobertes dels CEIPS Àngels 
Alemany i Pere Torrent. 
 
La Junta de Govern Local en data 15 de gener, ha acceptat les condicions 
imposades pel citat Departament d’Educació. 
 
Seguidament, dóna lectura a la part dispositiva de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que no cal tornar a dir el que ja ha expressat en 
els Plens anteriors sobre aquest tema. Que es mantenen en la seva postura i 
seguiran votant en contra per les raons esmentades llavors. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que aquest és un punt en el que estem 
clarament a favor i si ara ja es poden instal�lar les quatre estacions 
fotovoltaiques, el que volem és que comencin com més aviat millor a produir 
electricitat. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Ontañon que, com ja han explicat en els Plens 
anteriors, ells votaran a favor. 
 
A continuació, pren la paraula la Sra. Parrilla dient que ells tampoc repetiran 
els seus arguments i continuaran dient que no.  
 
Valorem positivament el fet de que el Departament d'Educació, pas previ per 
dona'ls-hi l'autorització d’instal�lació a les dues escoles els hi ha obligat a què 
es comprometessin a acceptar un Plec de Condicions a tenir en compte per a 
aquestes instal�lacions a les cobertes dels centres educatius. El punt 17, 
d'aquest plec, obliga a tenir elements de mesura, visualització i didàctics que 
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didàctics que hauran de tenir les instal�lacions. Com a mínim les dues escoles 
on es posen, li trauran un profit didàctic a les plaques. 
 
 
Contesta el Sr. Riera que aquest tema es farà perquè ja estava entre les 
millores proposades per l’empresa adjudicatària. Per tant, nosaltres ja ho 
tenim previst. 
 
Aquest equip de govern ha cregut sempre en aquest projecte i creu que els 
altres grups municipals que estan en contra, haurien de formar-se en aquest 
tema, ja que en les webs dels seus partits (tant la d’ERC com la del PSC-PM), 
es parla d’ell, es recolza i surten diferents activitats relatives al mateix. 

 
Per tant, per responsabilitat política i coherència en el seu discurs, els 
demana que canviïn el seu vot negatiu. 
 
Torna a intervenir el Sr. Coloma dient que ja ha dit en els plecs anteriors que 
ells no esta en contra de les plaques fotovoltaiques.  
 
Una vegada més explica que ells són ERC de Lloret de Mar, i que van votar 
en contra de la proposta per com s’havia presentat. Tenim tot el dret 
d’oposar-nos, i no serà el Sr. Riera qui ens digui que o com hem de votar. 
 
Quant al curs de formació, nosaltres no ho necessitem i potser sí algú en la 
forma de dir les coses. Tots els partits apostem per les energies renovables. 
Però aquest expedient no és clar i continua tenint els mateixos problemes. 
 
No entrarà en un debat polític ni sobre el que pensa cada grup municipal 
sobre aquest tema, sinó que ells voten en contra perquè s’ha fet malament i 
amb precipitació. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Teixidor dient que ells continuaran 
abstenint-se perquè pensen que l’Ajuntament no ha de fer d’empresa.  
 
Confia que tot vagi bé, però creu que aquesta no és una activitat pròpia de 
l’administració. Una altra cosa seria llogar l’espai i que una empresa privada 
fes la inversió. Amb això si que estaria a favor. 
 
De nou intervé la Sra. Parrilla dient que l’Ajuntament haurà de pagar cada 
més el rènting de les plaques, i que són molts diners. 
 
No queda clar el rendiment econòmic d’aquesta aposta de l’equip de govern, i 
tampoc van contemplar altres possibles alternatives, com és el lloguer, el 
qual no implica cap risc econòmic. 
 
Contesta novament el Sr. Riera, que el cobriment dels costos està garantit 
per l’Estat durant 25 anys. A part del rendiment econòmic, hi ha un altre 
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rendiment més important, com és la reducció del CO2.  
 
S’ha referit a la formació perquè considera que aquesta és molt important 
per a tots, per poder fer el discurs de les energies renovables. 
 
Considera que la posició d’ERC és una incongruència i no és conseqüent amb 
el seu discurs polític. 
 
Sense més deliberació, i per 14 vots favorables dels regidors de CIU, PP i 
ICV-EUIA, 1 abstenció del GRILL i 6 vots en contra dels regidors de PSC-PM i 
ERC, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord: 
 

El Ple municipal, en sessió extraordinària celebrada el dia 14 de 
desembre de 2009, va acordar provisionalment l’adjudicació a 
l’empresa TFM ENERGIA SOLAR, S.A. del contracte de 
subministrament, mitjançant rènting de 2 instal�lacions fotovoltaiques 
sobre la coberta de dos edificis de titularitat pública, en concret al 
Teatre municipal i al  Dipòsit Puigcastellet. 
 
Aquesta reducció del contracte d’instal�lació de 4 plaques 
fotovoltaiques, objecte de licitació, a dues es va dur a terme d’acord 
amb el que estableix la clàusula 1ª del plec de condicions, i  es devia a 
la manca d’autorització que s’havia d’emetre des del Departament 
d’Educació de la Generalitat en relació a la utilització de dos dels 
edificis on estava previst instal�lar les  dues restants, concretament, en 
el CEIP Àngels Alemany i en el CEIP Pere Torrent. 
 
Vist l’escrit presentat pels Serveis Territorials a Girona del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de data 
12/01/2010, pel qual autoritza a l’Ajuntament de Lloret de Mar l’ús de 
les cobertes dels CEIP’s Àngels Alemany i Pere Torrent. 
 
Vist l’informe emès des de la Secció de Medi Ambient en data 
14/01/2010, del que es desprèn que, revisades les condicions 
trameses pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
sobre la instal�lació de les plaques a les cobertes dels CEIP’s, són 
correctes i informa favorablement la seva acceptació. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 15/01/2010, pel qual 
s’accepten les condicions a tenir en compte per a la instal�lació de 
plaques fotovoltaiques i/o solars tèrmiques a les cobertes dels edificis 
dels esmentats centres educatius, trameses pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que des del Departament d’Educació de la Generalitat s’ha 
expedit el document d’autorització a l’Ajuntament de Lloret de Mar per 
a fer ús de les dues cobertes dels esmentats CEIP per a poder-hi 
instal.lar plaques fotovoltaiques. 
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Vist que durant el termini establert de l’adjudicació provisional 
l’empresa TFM ENERGIA SOLAR, S.A. ha presentat la documentació a 
la que es fa referència a la clàusula 13 del plec de condicions. Així 
mateix, s’ha constituït la garantia definitiva per instal�lació de 4 
fotovoltaiques, objecte del contracte.  
 
Atès allò establert als articles 141 a 145 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, en relació a l’adjudicació de 
contractes de subministrament mitjançant procediment obert. 
 
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 relació a les competències 
del Ple en matèria de contractació. 
 
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.-  Adjudicar definitivament a l’empresa TFM ENERGIA SOLAR, 
S.A. el contracte  de subministrament, mitjançant rènting, de 4 
instal�lacions fotovoltaiques sobre la coberta de 4 edificis de titularitat 
pública a Lloret de Mar, amb subjecció als plec de condicions 
econòmico-administratives i jurídiques i tècniques aprovats, de la qual 
cosa es desprèn que els edificis on es realitzarà la instal�lació, el preu i 
la durada del contracte són els següents: 
 

- Edificis: Teatre municipal, Dipòsit Puigcastellet i CEIP’s Àngels        
Alemany i Pere Torrent 

-  Preu: 1.803.409’25 €, (IVA a part) 
 
   Les quotes mensuals abans d’IVA seran les següents: 
 
      - Anys de l’1 a 5 ..................... 9.133’79 €, IVA a part. 
      - Anys del 6 al 10 ...................10.022’26 €, IVA a part. 
      - Anys de l’11 al 15 ................10.900’77 €, IVA a part. 

 
- Durada: 15 anys comptats a partir de la data de signatura de 
l’acta            de recepció formal de la instal�lació per part de 
l’Ajuntament. 

 
SEGON.- Iniciar els tràmits corresponents per tal d’aplicar la despesa 
amb càrrec a la partida 10/1720/20300 del pressupost vigent. 
 
TERCER.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini  de 10 dies 
hàbils comptats de l’endemà de la notificació de l’adjudicació definitiva, 
comparegui davant l'Alcaldia per a  la  formalització  del corresponent 
contracte administratiu, amb l'advertiment que, de no fer-ho sense 
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fer-ho sense justificació, perdria els drets adquirits, de conformitat 
amb l’article 140 de la Llei 30/2007. 
 
QUART.- Informar als licitadors que poden dirigir-se a la Tresoreria 
Municipal als efectes que els siguin retornades les fiances provisionals. 
Així mateix, comunicar a la Tresoreria Municipal que iniciï els tràmits 
per a la devolució de les esmentades fiances provisionals.  
 
CINQUÉ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a l’empresa adjudicatària, a 
les empreses que van participar en la licitació, així com a la Intervenció 
Municipal i a la Secció de Medi Ambient, i publicar-ho al Perfil del 
Contractant. 

 
7. APROVACIO INICIAL BASES PER A LA CONCESSIO D’AJUTS A 
PROJECTES DE SOLIDARITAT I COOPERACIO PER A PAÏSOS EN VIES 
DE DESENVOLUPAMENT. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula la Sra. Bertràn dient que des de 
l’any 2004, i amb el meu company Romà Codina com a regidor de 
Cooperació, l’ajuntament de Lloret disposa d’unes bases per a la concessió 
de subvencions a aquelles ONG’s, entitats i associacions que treballen per la 
cooperació en països en vies de desenvolupament. Com a fruit de 6 anys 
d’experiència i sota la directriu d’un constant esperit autocrític, creiem que ha 
arribat el moment de fer un salt qualitatiu en la confecció d’aquestes bases 
per tal de millorar la capacitat tècnica i el rigor de procediment per assolir els 
objectius establerts, amb la màxima facilitat i transparència. 
 
Per tant, la finalitat d’aquestes bases és la de fixar un procediment a seguir 
per a la sol�licitud, concessió, justificació i cobrament de les subvencions, així 
com promoure la cultura de saber-se posar en la pell de l’altre, també 
anomenada cultura de la solidaritat. Concretament i, per una banda, s’ha 
establert un sistema de puntuació numèrica que facilita l’avaluació i 
consignació de la subvenció a atorgar; per una altra, s’incorporen documents 
i models que han d’emprar les entitats tant per demanar les subvencions, 
com per a la seva justificació posterior. El fet que en els expedients hi consti 
la mateixa documentació i informació ha de permetre agilitzar i objectivar la 
seva avaluació. 
 
L’any 2006, l’ajuntament de Lloret va fer un salt econòmic i quantitatiu 
importantíssim, en la mesura que va arribar a destinar el 0’7 % del 
pressupost a la cooperació internacional. Avui portem a la vostra consideració 
un avenç qualitatiu no menys important com a resultat de l’experiència 
adquirida. La limitació dels recursos i una bona gestió del diner públic ens 
obliga dia a dia a continuar en la millora de bases i formularis amb la intenció 
de guanyar la confiança de la ciutadania, optimitzant la professionalitat i 
l’eficàcia en les accions i els projectes a desenvolupar. Perquè més enllà 
d’aportacions  econòmiques puntuals, la prioritat d’aquest equip de govern és 
la sensibilització ciutadana. La prioritat d’aquest equip de govern és -com he 
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de govern és -com he dit abans- saber-se posar en la pell dels altres, i obrar 
en conseqüència. 
 
Intervé el Sr. Teixidor dient que amb aquesta modificació es tracta d’establir 
un sistema més objectiu en la valoració de les puntuacions i més control de 
la seva aplicació. 
 
En el punt 4 s’estableixen els requisits que han de complir aquests projectes. 
Entenem que l’import màxim serà com a mínim el 0’7% del pressupost de 
l’Ajuntament. 
 
Seguidament es refereix al punt 5.5 en el que es diu que si en el termini de 
15 dies hàbils no s’han esmenat els errors, es podrà arxivar l’expedient. 
Pensa que potser 15 dies siguin poc temps i seria bo allargar el termini. De 
totes maneres, ho deixa a la consideració de l’equip de govern. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que les bases estan molt treballades, i la 
única pregunta és en funció de què es fa la puntuació que consta en aquestes 
bases. 
 
A continuació, intervé la Sra. Garcia dient que en Ple de febrer de 2004 el 
PSC ja va aprovar les bases que es van presentar. 
 
El poble de Lloret sempre ha estat actiu en aquest aspecte. Cada cop més 
persones, associacions i entitats dediquen part del seu temps a idear i 
planificar formes de col�laboració per facilitar el autodesenvolupament, i 
ensenyar a d’utilització de recursos, així com l’importància de la cultura 
d’aquells països. 
 
Precisament per això ells, consideren que és necessari fer els canvis adients 
en les bases, amb la finalitat de vetllar per el correcte compliment i execució 
dels projectes subvencionats. 
 
Han estudiat les bases i consideren que tant el sistema de valoració 
mitjançant puntuació numèrica, com  d’inclusió dels nous documents de 
valoració i anàlisi són una bona eina per agilitzar el control i anàlisi dels 
projectes. 
 
 
Contesta la Sra. Bertran dient que entén que hem de mantenir els 15 dies, 
però està clar que hi ha flexibilitat i que el termini no funciona de forma 
automàtica. 
 
Com ja va dir a la Comissió Informativa, aquest és un tema molt tècnic en el 
qual han treballat la Sra. Verònica Rincón i, per tant, les preguntes de caire 
tècnic els demana que es dirigeixin a aquesta persona, que els atendrà amb 
les garanties necessàries. 
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Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vist que l’any 2004, per acord del Ple de data 26 de febrer, es varen 
aprovar unes Bases per a la concessió d’ajuts a projectes de solidaritat 
i cooperació destinats a aquelles ONG’s, entitats i associacions que es 
dediquessin a la cooperació amb països en vies de desenvolupament. 

 
Vist l’informe emès conjuntament per la Directora de Benestar i 
Família i la Regidora de Cooperació, en data 18/12/2009, on es posa 
de manifest que després de 6 anys d’experiència aplicant les bases a 
dalt esmentades per a la tramitació de la concessió d’aquests ajuts, 
s’ha constatat la necessitat d’establir un sistema més objectiu de 
valoració, amb una puntuació numèrica que faciliti l’avaluació dels 
projectes i de la subvenció a atorgar, així com també la necessitat 
d’incorporar documents “tipus” i “models” tant per a la sol�licitud dels 
ajuts  com per a la seva posterior justificació. 
 
Atès que, per tal d’establir una millor regulació d’aquestes 
subvencions, es considera necessari aprovar unes noves “Bases per al 
a concessió d’ajuts a projectes de solidaritat i cooperació per a països 
en vies de desenvolupament”, que substitueixin les bases existents. 
 
Atès, el que determinen els art. 49 i 70.2 de la Llei 7/85 de Bases de 
Règim Local; 178.1 i 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya; 63 i ss. del ROAS i concordants. 
 
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 inicialment les BASES PER A LA CONCESSIO 
D’AJUTS A PROJECTES DE SOLIDARITAT I COOPERACIO PER A PAÏSOS 
EN VIES DE DESENVOLUPAMENT. 
 
SEGON.- Publicar un anunci d’aquestes Bases al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, al DOGC, i a un mitjà de comunicació escrita 
diària, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal, i posar a 
informació pública l’expedient per un termini de trenta dies hàbils, a 
partir de la darrera de les esmentades publicacions, a efectes 
d’audiència als interessats, i perquè puguin presentar les reclamacions 
i suggeriments que considerin adient. 
 
TERCER.- En cas de no haver cap reclamació o suggeriment, l’acord 
inicial esdevindrà definitiu, i  si es presenten, es resoldran i es 
retornarà l’expedient al Ple per a la seva aprovació definitiva. 
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QUART.- Una vegada aprovada definitivament, es farà la seva 
publicació íntegra al BOP de Girona, i entrarà en vigor als 15 dies a 
comptar des de la citada publicació. 

 
8. ACORD SOL�LICITUD CESSIÓ: PORCIÓ DE TERRENY CASERNA 
GUÀRDIA CIVIL PER AFECTACIÓ A VIALITAT. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls, el qual dóna 
lectura íntegre a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Coloma dient que aquest acord és important perquè ajuda a 
resoldre un punt difícil de la nostra vialitat. Confia que en un futur es pugui 
rendibilitzar tot l’espai d’aquest equipament. 
 
Donat que, com ja ha dit, ajudarà a resoldre un tema important de vialitat, 
un punt conflictiu, el seu vot serà a favor. 
 
Pren la paraula el Sr. Garcia i diu que en aquest punt volem felicitar l’equip 
de govern per les gestions fetes davant del Ministeri de l’Interior, en aquest 
cas amb la Direcció General de la Policia i la Guàrdia Civil, per sol�licitar una 
porció de terreny de la caserna de la Guàrdia Civil de Lloret per endegar el 
projecte de construcció d’una rotonda a l’avinguda de Vidreres, davant del 
Puntet. Volem recordar que aquesta rotonda és fruit d’unes al�legacions 
presentades al POUM per ICV-EUiA i que varen ser acceptades.  
 
Per tant, considerem aquest projecte de rotonda molt nostre, amb el 
convenciment de que és una de les rotondes més necessàries, donat que es 
troba en una intersecció de gran afluència de vehicles, sobretot a 
determinades hores, provocada per la gran concentració de serveis que s’han 
anat creant a l’entorn, com ara dos centres de salut, col�legis, instituts, llars 
d’infants, etc. Això sense comptar l’accés natural dels barris de Mas Baell, 
Can Carbó i Can Ballell. 
 
Aquesta rotonda podrà alleugerir el trànsit a la zona i donar més fluïdesa, 
però està clar que no solucionarà el gran problema de mobilitat que tenim en 
aquest sector. Caldran solucions de tipus estructural, i seria convenient 
continuar treballant en aquest sentit. Com vostès saben ICV-EUiA també va 
presentar al�legacions al POUM, i també es varen acceptar, al�legacions que 
anaven en aquesta línia.  
 
Es tracta d’eliminar els cul de sac del barri de Can Ballell, crear places 
d’aparcament en superfície i connectar amb eficiència i seguretat viària 
aquesta zona amb el barri del Molí. Si es fes aquest projecte seria un segon 
pas molt important per solucionar el problema. És una proposta que esperem 
que es valori. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Elorza, dient que ells estan contents que es porti 
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porti a terme aquesta actuació, doncs facilitarà que es faci aquesta rotonda 
que creu que tots volien o, al menys, evidentment ells si. 
 
Això permetrà solucionar, en part, la circulació d’aquesta zona i confia que es 
pugui realitzar el més ràpidament possible. 
 
Contesta el Sr. Valls que tots estem d’acord que és important fer aquesta 
rotonda, i fins al moment tenim la plena col.laboració de l’Estat. 
 
Recull el que ha dit el Sr. Garcia sobre els “culs de sac”, solució que ja està 
prevista pel POUM, degut a què en el seu moment es van incorporar moltes 
esmenes que anaven en aquesta línia. 
 
Torna a intervenir el Sr. Garcia dient que ells van fer al.legacions en aquest 
sentit i que la connexió de la que han parlat permetrà més seguretat vial. 
També seria important fer aquest segon pas perquè seria la solució definitiva 
d’aquesta zona quant a vialitat. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vist l’escrit rebut en data 1/12/2009 amb RGE núm. E2009020010, 
remès pel Ministeri d’Interior, concretament, la Direcció General de la 
Policia i la Guàrdia Civil, en relació a la finca ubicada a l’Avgda. 
Vidreres núms. 49-53 on actualment es troba ubicada la caserna de la 
Guàrdia Civil, que és propietat de l’Estat, i que es troba parcialment 
afectada a vialitat pel POUM aprovat definitivament en data 
21/12/2006. 
 
Vist que, tal i com es posa de manifest en l’Informe emès per 
l’arquitecte tècnic municipal en data 19/01/2010, una superfície de 
502,83m2 d’aquesta finca a dalt esmentada es troba afectada per 
vialitat en el front de l’Avgda. Vidreres i en la cantonada amb el C/Del 
Rossell.  
 
Vist que en data 23/10/2009 la Junta de Govern Local va aprovar 
inicialment el projecte de rotonda a l’Avgda. Vidreres, i que és 
d’interès per part de l’Ajuntament de Lloret de Mar l’obtenció de la 
superfície afectada per tal de poder dur a terme les esmentades obres. 

 
Vist que en l’escrit rebut de la Direcció General de la Policia i la Guàrdia 
Civil, es proposa a l’Ajuntament que adopti un acord plenari 
interessant la cessió per part de l’Estat de la superfície a dalt 
esmentada, fent constar expressament la contraprestació que per dita 
superfície estaria disposat a pagar l’Ajuntament de Lloret de Mar i 
determinant que seria a càrrec de l’Ajuntament el restabliment  dels 
elements de seguretat. 
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Vist l’informe emès en data 13/01/2010 per l’arquitecte municipal pel 
qual s’efectua la valoració d’aquests 502,83m2 de la finca situada a 
l’Avgda. Vidreres núms. 49-53, d’acord amb les previsions de la Llei 
8/2007 del Sòl i la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre 1954, 
resultant un valor de 37.903,32 €.  
 
Vist que l’import de les obres d’urbanització a executar en la superfície 
de 502,83 m2 és de 42.753,38 €. 

 
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. Sol�licitar al Ministeri d’Interior la cessió de la superfície de 
502,83 m2 de la finca ubicada a l’Avgda. Vidreres núm. 49-53 amb els 
condicionants que s’especifiquen la instància rebuda de la Direcció 
General de la Policia i la Guàrdia Civil, i  que serà formalitzada 
mitjançant Conveni on s’especificarà el següent: 
 
- El preu de la cessió onerosa del terreny ascendeix a 37.903,32 € i 
serà compensat per la realització a càrrec de l’Ajuntament de les obres 
d’urbanització a executar en aquesta superfície que ascendeixen a la 
quantitat de 42.753,38 €, comprometent-se a realitzar el restabliment 
dels elements de seguretat de l’immoble, d’acord amb el projecte 
aprovat per JGL en data 23/10/2009.  
 
SEGON. Notificar aquest acord al Ministeri d’Interior i a la Secció de 
Serveis Públics municipal. 

 
Essent les 22:32 hores, el Sr. Alcalde-President aixeca la sessió per fer un 
petit descans, reanudant-se aquesta a les 22:38 hores. 
 
9. AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A UN TREBALLADOR 
LABORAL  DE L’AJUNTAMENT. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera que dóna lectura 
íntegra a la proposta. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Vista la sol�licitud efectuada per el treballador Sr. CARLES MORETONES 
BARNES, en data 18/12/2010 i amb R.G.E. 2009020995, de 
compatibilitzar la seva feina d’oficial de manteniment adscrit als 
Serveis de Manteniment de l’Ajuntament de Lloret de Mar amb 
l’activitat privada de lampista.  
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Vist l’informe jurídic emès pel Secretari General i el Tècnic 
d’Administració General en data 21 de novembre de 2006,  en ocasió 
al reconeixement de la compatibilitat de segones activitats de diversos 
empleats municipals entre els quals hi havia el reconeixement de la 
compatibilitat d’empleats que realitzaven segones activitats privades, i 
que per tant, s’ajusta a la sol�licitud objecte de la present.  

 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi 
Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER. Autoritzar al Sr. CARLES MORETONES BARNES la 
compatibilitat del seu lloc de treball a l’Ajuntament de Lloret de Mar 
amb la realització de l’ activitat privada abans relacionada, amb les 
següents condicions: 
 

- Que la suma de jornades de l’activitat pública principal i 
l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de 
l’Administració incrementada d’un 50%. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les empreses o societats a què es refereix la condició anterior. 
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- Que no es percebi un complement específic per factor 
d’incompatibilitat o per un concepte equiparable. 

 
- Que no es modifiqui la jornada de treball ni l’horari de 

l’interessat condicionant l’autorització de compatibilitat a 
l’estricte compliment de la jornada i l’horari que corresponen en 
el seu lloc de caràcter públic. La declaració de compatibilitat 
restarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en 
el sector públic o modificació de les condicions de treball. 

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

 
10. APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL 
DE LLORET DE MAR AMB TOSSA DE MAR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera que dóna 
lectura íntegra a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Austrich dient que cal dir que la Generalitat vol fer i actualitzar 
el mapa municipal de Catalunya en l’àmbit d’actuació i gestió. 
 
En aquest punt de delimitació del terme municipal de Lloret amb Tossa, cal 
fer unes puntualitzacions. 
 
La reclamació de Tossa es basa en un pergamí de 1799 en que les fites 14 i 
15 seguissin el curs del Torrent de la Tortuga, i que actualment són les fites 
2 i 3, segons el POUM, i segueixen una línia recta. 
 
En l’any 2003, en la inauguració de l’arxiu de Tossa, tant l’arxiver com el guia 
de Cadiretes van descobrir unes fites que pressuposen eren les autèntiques. 

 
En l’aprovació del POUM de Lloret, Tossa no va fer cap al.legació a la 
delimitació que hi consta. 
 
Aquesta modificació no perjudica ni beneficia a Lloret en tenir més sòl a 
gestionar, i que les cases afectades que passarien a Lloret no han manifestat 
rés ni a favor ni en contra. 
 
En cas que el departament de la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat acceptés la reclamació de Tossa, significaria una modificació del 
POUM de Lloret en l’àmbit de La Fermina. 
 
Lloret no és propietari del sòl del territori, és de privats, i el que tindrà és 
més compromisos i, fer més gestió, en aquest cas, de les cases afectades 
d’una urbanització de per sí irregular. 
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Per tant, creiem que el departament hauria de desestimar la reclamació de 
Tossa, per evitar la paperassa que comportaria, així com la modificació del 
POUM que caldria fer; però la Generalitat és qui decidirà i caldrà acatar la 
decisió. 
 
El que és important és que les bones relacions amb Tossa trobin la solució 
lògica.  
 
Estem d’acord amb la proposta que es presenta. 
 
Contesta el Sr. Riera que en les 3 actes fetes en l’últim segle, totes les línies 
són rectes. 
 
Amb Tossa hi ha molt bona relació, però discrepem en aquest punt. Creiem 
que la nostra proposta és més fàcil per treballar i que el pergamí és una 
proposta amb una forma de fer de fa molts anys i no dels temps que corren. 
 
Evidentment, la Generalitat és la que ha de decidir i respectarem el que 
aquesta decisió. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Per acord del Ple municipal de l’Ajuntament de Lloret de Mar de data 
24/03/2005 va iniciar-se l’expedient de delimitació del terme municipal 
de Lloret de Mar amb els termes municipals de Tossa de Mar i Vidreres 
i, així mateix, va acordar-se nomenar els membres de la comissió que 
havia de representar a aquest Ajuntament en les operacions de 
delimitació, d’acord amb allò establert a l’article 28 del Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
En data 1 de desembre de 2009 va dur-se a terme, per part de les 
comissions nomenades pels Ajuntaments de Lloret de Mar i de Tossa 
de Mar, i pels tècnics designats en representació de la Generalitat de 
Catalunya, l’acte de reconeixement físic de la línia de terme entre els 
municipis de Lloret de Mar i Tossa de Mar, essent el resultat de 
desacord parcial per existir discrepàncies entre les dues comissions 
sobre determinats trams de la delimitació, dels quals se’n va deixar 
constància en la referida acta. 
 
Atès que d’acord amb allò establert a l’article 31 del Decret 244/2007 
l’acta corresponent a les operacions de delimitació, amb els documents 
complementaris, s’ha de sotmetre al Ple dels Ajuntaments afectats, per 
tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de majoria absoluta del 
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absoluta del nombre legal de membres, en el termini màxim de tres 
mesos comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació. 

 
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 l’acta de les operacions de delimitació, amb els seus 
documents complementaris, entre els termes municipals de Lloret de 
Mar i Tossa de Mar, que va extendre’s en data 1 de desembre de 2009 
i que figura, juntament amb els esmentats documents, en l’expedient 
administratiu d’aquesta proposta. 
 
SEGON. Notificar aquest acord, adjuntant còpia de la referida acta i de 
la seva documentació complementària, a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat per tal que, en el termini màxim de 6 
mesos, i previ informe dels òrgans als que es fa referència a l’article 
32.2 del Decret 244/2007, dicti resolució definitiva d’aquest expedient 
de delimitació. 

 
11. APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL 
DE LLORET DE MAR AMB VIDRERES. 
 
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera dient que aquí, amb 
Vidreres, hi ha acord i seguidament dóna lectura íntegra a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Austrich dient que la delimitació de Lloret amb Vidreres és 
diferent, ja que els dos pobles estan d’acord amb la delimitació. Per tant, no 
significa una modificació del POUM, sinó simplement una correcció d’aquest. 
 
Només recordar que el lloc de referència és on hi havia una casa meitat de 
Lloret i meitat de Vidreres, i on es deia que menjaven a Lloret i dormien a 
Vidreres.  
 
Estan d’acord amb la proposta conjunta dels dos Ajuntaments. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Per acord del Ple municipal de l’Ajuntament de Lloret de Mar de data 
24/03/2005 va iniciar-se l’expedient de delimitació del terme municipal 
de Lloret de Mar amb els termes municipals de Vidreres i Tossa de Mar 
i, així mateix, va acordar-se nomenar els membres de la comissió que 
havia de representar a aquest Ajuntament en les operacions de 
delimitació, d’acord amb allò establert a l’article 28 del Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
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i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
En data 1 de desembre de 2009 va dur-se a terme, per part de les 
comissions nomenades pels Ajuntaments de Lloret de Mar i de 
Vidreres, i pels tècnics designats en representació de la Generalitat de 
Catalunya, l’acte de reconeixement físic de la línia de terme entre els 
municipis de Lloret de Mar i Vidreres, essent el resultat una acta amb 
la conformitat de les comissions d’ambdós ajuntaments pel que fa a les 
operacions de reconeixement de fites.  
 
Atès que d’acord amb allò establert a l’article 31 del Decret 244/2007 
l’acta corresponent a les operacions de delimitació, amb els documents 
complementaris, s’ha de sotmetre al Ple dels Ajuntaments afectats, per 
tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de majoria absoluta del 
nombre legal de membres, en el termini màxim de tres mesos 
comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació. 

 
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 l’acta de les operacions de delimitació, amb els seus 
documents complementaris, entre els termes municipals de Lloret de 
Mar i Vidreres, que va extendre’s en data 1 de desembre de 2009 i que 
figura, juntament amb els esmentats documents, en l’expedient 
administratiu d’aquesta proposta. 
 
SEGON. Notificar aquest acord, adjuntant còpia de la referida acta i de 
la seva documentació complementària, a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat per tal que, d’acord amb el que estableix 
l’article 32.1 del Decret 244/2007, efectuï la publicació de la delimitació 
acordada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini 
de dos mesos comptats des de la recepció dels acords.  

 
12. PROPOSTA D’ACTUALITZACIÓ DELS ACORDS ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR I EL CONSELL COMARCAL DE LA 
SELVA RELATIUS A LA RECAPTACIÓ EXECUTIVA DELS INGRESSOS DE 
DRET PÚBLIC MUNICIPALS. 
 
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Valls, donant lectura íntegra a 
la proposta. 
 
Intervé el Sr. Austrich dient que aquest punt és ben simple, adequar a la 
legislació vigent el conveni de 1997 i l’annex del 2001. Entén que 
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posteriorment s’haurà de fer un text refós del conveni, l’annex i el que avui 
aprovem. 
 
Cal ressaltar que una part important de l’actualització és la figura del 
Tresorer. Ara serà el Tresorer de l’òrgan delegant que dictarà les ordres de 
constrenyiment i altres, i no com fins ara que era el del Consell. 
 
De totes maneres, segur que caldrà fer més actualitzacions per resoldre buits 
legals. 
 
Contesta el Sr. Valls que està d’acord amb el que ha dit el Sr. Austrich en la 
seva intervenció. 
 
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

Atès que des de l’any 1997, el Consell Comarcal de la Selva –actuant 
per delegació de l’Ajuntament de Lloret de Mar- exerceix les 
competències de recaptació executiva en relació amb els ingressos de 
dret públic del municipi. L’operativa d’aquesta delegació de 
competències es va concretar en un conveni aprovat per acord de Ple 
amb data 13 de febrer de 1997 i signat per ambdues parts en el 
decurs del mes de març d’aquell any. Posteriorment, diverses clàusules 
d’aquest conveni van ser modificades, mitjançant un acord de Ple amb 
data 25 de gener de 2001. 
 
Atès que per raons de coordinació de les actuacions administratives i 
d’eficàcia es fa necessari actualitzar aquests acords, pel que fa a aclarir 
quines propostes sobre anul�lació d’instruments de cobrament, 
reclamacions, recursos i sol�licituds ha de resoldre l’Ajuntament. 

 
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.- Modificar l’apartat c) de la clàusula 6a (Obligacions de 

l’Ajuntament), que actualment té la redacció següent: 
 
“c) Resoldre les propostes sobre anul�lació d’instruments de 
cobrament i/o els expedients de fallits o incobrables que li 
presenti el Servei de Recaptació.” 
 
Amb la modificació proposada, l’apartat citat quedaria amb la 
redacció següent: 
 
“c) Resoldre les propostes o els trasllats presentats pel Servei de 
Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva sobre 
anul�lació d’instruments de cobrament relatius a valors que 
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estiguin en període executiu, en l’exercici de les seves 
competències de gestió tributària o recaptació voluntària.” 
 

SEGON.- Modificar l’apartat d) de la clàusula 6a (Obligacions de 
l’Ajuntament), que actualment té la redacció següent: 
 
“d) Resoldre els recursos i reclamacions que afectin els actes 
relacionats amb la gestió de recaptació executiva, així com les 
sol�licituds d’ajornaments i de fraccionaments.” 
 
Amb la modificació proposada, l’apartat citat quedaria amb la 
redacció següent: 
 
“d) Resoldre els recursos i reclamacions relatius a valors que 
estiguin en període executiu que afectin els actes relacionats 
amb la gestió tributària o la recaptació voluntària, a més dels 
recursos contra les provisions de constrenyiment dictades pel 
Tresorer municipal. A més d’això, l’Ajuntament es reserva la 
facultat de resoldre per sí mateix i sense necessitat d’avocar de 
forma expressa la competència, altres recursos i reclamacions 
contra actes posteriors del procediment executiu, així com les 
sol�licituds d’ajornaments o fraccionaments dels deutes en 
període executiu, quan circumstàncies organitzatives o tècniques 
ho facin convenient.” 
 

TERCER.- Confirmar en tots els seus extrems i abast la delegació 
atorgada al Consell Comarcal de la Selva en els acords anteriors 
de la gestió recaptatòria en període executiu de tots els 
ingressos de dret públic locals, la qual cosa també inclou les 
multes, les sancions i les quotes adreçades al compliment de 
finalitats d’interès públic que han estat exigides  per les entitats 
urbanístiques col�laboradores de l’Administració, quan aquestes 
opten per sol�licitar que s’actuï mitjançant el procediment 
administratiu de constrenyiment. 

 
QUART.- Publicar el text íntegre del contingut de les delegacions en els 

butlletins oficials de la província i de la comunitat autònoma per 
a coneixement general d’acord amb el que disposa l’art.7.2 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 
13. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE DEL PLA ESPECIAL DE 
CANVI D’ÚS DE PART DEL SOTERRANI EXISTENT A L’AVINGUDA PAU 
CASALS, NÚM. 35-37 DE LLORET DE MAR. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls el qual dóna 
lectura íntegra a la proposta. 
 



43 

Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament 
adopta el següent acord: 
 

FETS: 
 
1.- En sessió de data 2 d’octubre de 2009, la Junta de Govern Local 
acordà: 
 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte del Pla Especial de canvi 
d’ús de Part del Soterrani existent en l’ Avinguda Pau Casals, 
núm. 35-37, promogut per la mercantil MARTRIBUNA 2001, SL. i 
redactat per l’arquitecte Jaume MONTFORT i ROMAGOSA, 
condicionat a l’abonament de la quantitat de 6.680,42 € en 
concepte del 10% d’aprofitament previ a l’aprovació definitiva. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el Pla Especial de canvi 
d’ús de Part del Soterrani existent en l’ Avinguda Pau Casals, 
núm. 35-37 pel termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la 
darrera publicació obligatòria, mitjançant la publicació d’un edicte 
al Butlletí Oficial de la Província i un diari de premsa d’àmplia 
divulgació i al Tauler d’Anuncis Municipal i Web de la Corporació 

 
Tercer.- Notificar la present resolució als interessats 

 
2.- L’expedient ha romàs a informació pública durant el termini d’un 
mes amb la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la 
província de Girona núm. 209, de data 2 de novembre de 2009, Diari 
de Girona de data 21 d’octubre de 2009, Tauler d'Anuncis de la 
Corporació i Web municipal. Durant aital termini no s'ha presentat cap 
al�legació al projecte, tal i com es desprèn de la certificació lliurada pel 
Secretari Delegat i que consta a l' expedient administratiu tramès a 
aquests efectes. 
 
3.- En data 19 de gener de 2010 (RGE 703), en Jordi Taulina I Orench, 
en representació de la societat Martribuna 2001, presenta justificació 
acreditativa d’haver realitzar l’ ingrés de 6.680,42 € a la Tresoreria 
Municipal, donant així compliment al condicionat fixat en l’acord 
d’aprovació inicial.  
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
I.- S’apliquen a aquest expedient els articles 67, 78, 83, 85, i 87 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant TRLU), l’article 92, 94 i 109 
del D305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
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II.- Art. 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de 
les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals i 
Turisme, adopta el següent ACORD:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Projecte del Pla Especial de canvi 
d’ús de Part del Soterrani existent en l’ Avinguda Pau Casals, núm. 35-
37, promogut per la mercantil MARTRIBUNA 2001, SL. i redactat per 
l’arquitecte Jaume MONTFORT i ROMAGOSA. 

 
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat 
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes 
de la seva aprovació definitiva, si s’escau 

 
14. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP ICV-EUIA, RELATIVA LA FONS 
ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCALS. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, intervé el Sr. Garcia el qual, 
primerament, dóna lectura íntegra a la moció, que és del tenor literal 
següent: 
 

Atès que la nostra ciutat està patint greument els efectes de la crisi 
econòmica i que afecta de manera molt seriosa al benestar i a les 
condicions de vida del conjunt de la població amb la  pèrdua del llocs 
de treball i incrementant les situacions de vulnerabilitat i exclusió social 
i laboral.  
 
Atès que el govern estatal ha posat en marxa el Fons Estatal per 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local per dinamitzar l'economia local dels 
municipis. 
 
Atès que la principal finalitat del fons és l’ocupació, tant de nova 
creació com el manteniment dels llocs de treball. Els nous contractes 
hauran de realitzar-se a treballadors inscrits com a demandants 
d'ocupació amb prioritat per als aturats de llarga durada (més de dotze 
mesos registrats) 
 
Atès que la situació de crisi i la destrucció de llocs de treball està 
afectant al conjunt de la població treballadora del nostre municipi, amb 
un increment de l’atur des de l’inici de la crisi de més d’un 43%, el que 
suposa 1397 aturats més en un període de dos anys, fins un total de 
3100 aturats a Lloret de Mar. 
 
Atès que la crisi econòmica està afectant de manera important als 
Centres Especials de Treball que pateixen de forma més intensa els 
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efectes de l’atur i la precarietat laboral. Les dades ens indiquen que les 
taxes d’activitat i ocupació de la població amb discapacitat són 
notablement més baixes (menys de la meitat) que les del conjunt de la 
població. La taxa d’atur entre la població amb discapacitat triplica la de 
la població general. 
 
Atès que l’actual context de crisi econòmica no ha contribuït a la 
igualtat d’oportunitats entre homes-dones a les relacions laborals, sinó 
que, en molts casos, ha agreujat les situacions discriminatòries que les 
dones ja patien amb anterioritat, amb taxes d’atur femení molt per 
sobre de la taxa  mitjana d’atur. 
 
Atès que l’Ajuntament pot fer una gestió d’interès social en les 
contractacions d’obres i serveis, fomentant la integració laboral de les 
persones amb risc d’exclusió social i amb dificultats d’integració 
laboral. 
 
Atès que a la nostra comarca existeixen centres d’inserció laboral així 
com entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat la 
integració de persones amb risc d’exclusió social i cal potenciar la seva 
existència. 
 
Atès que el fons beneficiarà a l'Ajuntament de Lloret de Mar que podrá 
finançar inversions i actuacions en benefici de la ciutadania per valor 
de 4.079.323€. 
 
Atès que per a garantir l’efectivitat d’aquesta reserva, el ple de 
l’Ajuntament ha de fixar a l’inici del procés de licitació de les obres i 
serveis, uns criteris i percentatges mínims de reserva social en la 
contractació de personal, que s’han d’aplicar sobre el conjunt de 
projectes aprovats pel Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat 
Local.  
 
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, proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Prioritzar la contractació de treballadors i treballadores en 
situació d'atur de llarga durada (que portin més de 12 mesos). 
 
Segon.- Els treballadors i treballadores contractats seran treballadors 
inscrits al Servei d'Ocupació Municipal com a demandants d'ocupació al 
nostre municipi. 
  
Tercer.- Incorporar la reserva en les noves contractacions de personal 
destinat a l’execució dels contractes del Fons Estatal per l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local d’un nombre de llocs de treball no inferior al  50 per 
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per 100 del personal a contractar, sempre que s’adeqüi als perfils 
requerits, perquè siguin ocupats per:  
 

� joves menors de 30 anys que no han accedit  mai al mercat 
laboral, siguin beneficiaris de la renda mínima d'inserció o siguin 
aturats de llarga durada. 

� dones en situació de difícil inserció laboral. 
 
Quart.- Prioritzar en els barems d’adjudicació de les obres les 
empreses que siguin d’economia social, empreses col�laboradores 
d’inserció  o Centres Especials de Treball  i que el seu objecte sigui la 
inserció, i què en conseqüència, els futurs beneficis repercuteixin en la 
creació de llocs de treball i inserció laboral, i que com a tals, s’adrecin 
als col�lectius de risc, mitjançant tasques que combinin la formació i la 
ocupació, lligades a l’experiència pràctica. 
 
Cinquè.-  Prioritzar en els barems d’adjudicació de les obres les 
empreses que siguin entitats sense ànim de lucre, amb personalitat 
jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa 
amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius 
estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites al corresponent registre 
oficial, de conformitat amb la disposició addicional 8ª del Reial Decret-
Legislatiu 2/2000. 
 
Sisè.- Crear una comissió tècnica per a l’aplicació d’aquestes mesures 
per analitzar el compliment de la mesura, el seu seguiment i per 
estudiar-ne d’altres que promoguin el reforçament de les clàusules 
socials en la contractació municipal. 



47 

 
Continua dient que donat que a la Comissió Informativa varen sorgir dubtes 
legals, es va demanar un informe jurídic, el qual ja està fet i en base al seu 
contingut ha presentat una esmena, que entén que recull el contingut de 
l’esmentat informe. 
 
Seguidament, dóna lectura a l’esmena, que és del tenor següent: 
 

Una vegada rebut l’informe jurídic municipal referent a la moció que 
presentem sobre el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat 
Local, i a fi de poder obtenir el màxim suport a aquesta moció i aclarir 
dubtes legals, proposem els següents canvis: 
En l’apartat d’acords: 

- En el punt segon, substituir “al Servei d’Ocupació Municipal” per 
“als Serveis Públics d’Ocupació”. 

- En el punt tercer substituir “Incorporar” per “Recomanar”. 
- En el punt cinquè substituir “8ª del Reial Decret-legislatiu 2/200” 

per “6ª de la Llei 30/2007”. 
 
Intervé el Sr. Passarell dient que el seu grup considera que la moció 
presentada té com a objectiu que l’Ajuntament prengui una sèrie d’acords en 
relació al fons Estatal per a l’Ocupació. Pensem que és una proposta 
constructiva, tal i com es manifesta a l’exposició de motius de la moció. 
 
No obstant això, alguns dels punts objectes de l’acord, segons l’informe 
jurídic dels tècnics de l’Ajuntament, són de dubtosa legalitat per discriminar 
alguns col�lectius respecte d’altres. A més d’altres punts, ja es troben 
recollits en el Decret pel qual es crea el citat FEESL i a la pròpia Llei de 
Contractes. 
 
Per aquestes raons, no podrem donar el nostre vot afirmatiu a aquesta 
proposta. 
 
Pren la paraula el Sr. Amaya dient que la seva intervenció va en el mateix 
camí que el Sr. Passarell, és a dir, que el que es proposa és una redundància 
ja que està previst en el Decret i, per altra part, es diferència entre uns 
aturats i altres, retallant les possibilitats d’alguns col�lectius.  
 
El Sr. Austrich donava els dubtes jurídics que generava la moció i va 
demanar a la comissió informativa que es fes un informe jurídic.  
 
Pensen que això no és un avanç i que no és la filosofia de l’acord. Per 
aquests dos motius, no poden aprovar aquesta moció. Si retiressin aquests 
punts de la part expositiva no tindrien cap problema per fer-ho. 
 
 
A continuació, pren la paraula el Sr. Riera dient, en primer lloc agraint als 
tècnics el treball realitzat en el FEESL, doncs darrera de les sol�licituds ha 
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hagut molta feina. Fins i tot alguns no han fet el seu torn de vacances de 
Nadal i uns altres han vingut a treballar a les 6:30 hores del matí. 
 
Per tant, entén que el treball està fet, que està ben fet, i que el que es 
proposa a la moció és redundant perquè el Decret ja especifica el que s’ha de 
fer i els nostres tècnics ho tenen ben recollit. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Coloma dient que malgrat  que el FEESL ja diu 
moltes de les coses que hi ha a la moció, malgrat això la considera positiva i 
votarà a favor. 
 
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Teixidor felicitant a ICV-EUIA per la bona 
voluntat de la moció però entén que potser no és necessària i, per tant, 
s’abstindran. 
 
Contesta el Sr. Garcia que ja ha esmentat l’informe jurídic i que l’esmena 
recull el contingut d’aquest. Al menys, entén que si la resta de coses estan 
recollides, la Comissió si que s’hauria de crear per informar a tots els grups 
municipals. 
 
Pren la paraula novament el Sr. Amaya dient que el PSC, com ja ha dit 
abans, va demanar un informe jurídic als Serveis Jurídics d’aquest 
ajuntament, ja que en el moment de la presentació de la proposta varem 
observar varis punts que descriminaven l’objecte de dit decret llei. 
 
 L’informe emès, no fa més que ratificar els dubtes que tenia aquest grup 
davant d’aquesta proposta d’acord. 
 
Veiem que el tercer punt d’acord retalla les possibilitats dels aturats i dóna 
preferència només pels requisits que s’exposen. No parlem dels majors de 30 
anys, que tenen el dret a ser incorporats igualment a un lloc de treball, per 
tant no podem descriminar per edat o sexe la possibilitat d’optar a un lloc de 
treball. 
 
Aquests requisits ja es disposen al Reial Decret, i si no es realitzen, el 
Ministeri de Política Territorial actuaria, deixant sense subvenció a 
l’Ajuntament. Així doncs no cal la creació d’una comissió de seguiment, ja 
que, si no s’actua de forma marcada pel Reial Decret, el projecte, la direcció 
d’obra i l’execució d’obra no serà subvencionable. 
 
De nou, intervé el Sr. Riera dient que estan d’acord amb l’esperit de la moció 
i que, per tant, es tindrà en compte a l’hora de fer els plecs, però no la 
recolzaran. 
 
Torna a contestar el Sr. Garcia que a Lloret hi ha molta gent aturada i que el 
tema més greu d’aquest atur és el dels joves. Tampoc es tracta d’obligar sinó 
de recomanar, de fer una declaració d’intencions. Ja sabem que no és legal 
dir que s’ha de contractar gent de Lloret, però hem d’ajudar en el que 
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puguem per pal�liar els efectes de l’atur a la nostra població. Pensa que, 
donades les seves esmenes, creu que la moció es podria aprovar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que pensa que l’esperit de la moció ja està 
aconseguit i que, per tant, el seu contingut ara ja no és necessari. Com ja ha 
dit el Sr. Riera, si alguna cosa es pot incorporar als plecs es farà i per tant, si 
no s’aprova la moció, solament és perquè no es considera necessària. 

 
Insisteix el Sr. Garcia en que no entén els dubtes en no aprovar la moció, 
contestant el Sr. Alcalde que és molt simple: la considerem innecessària. 
 
Sense més deliberació, i per 18 vots en contra dels regidors de CIU, PP i  
PSC-PM, 1 abstenció del regidor del GRILL, i 2 vots a favor dels regidors 
d’ERC i ICV-EUiA, el Ple de l’Ajuntament rebutja la moció. 
 
15. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ERC, EN SUPORT AL POBLE 
HAITIÀ. 
 
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Coloma, el qual 
dóna lectura a la moció, que és del tenor literal següent: 
 

El dia dotze de gener de 2010, el mon va ser informat, horroritzat, de 
la tragèdia de grans magnituds que afectà, com la majoria de les 
vegades, a una nació pobre, resultant especialment afectats aquells 
que son més vulnerables. Els nens. 

 
És la nostra obligació, ja no com a polítics, sinó com a éssers humans, 
la de mirar d’alleugerir sinó els danys emocionals i pèrdua de vides 
humanes, totalment irreparables; les penúries i angoixes, tant 
alimentàries com mèdiques que pateixen els nostres congèneres. 

 
Tot i trobar-nos en una situació que definim com a crisi econòmica, 
pronunciar tal terme, en un context de l’estat del benestar del que 
gaudim resulta gairebé un insult davant la mort, destrucció i terribles 
conseqüències per les persones que han esdevingut del terratrèmol 
patit pel poble haitià. 

 
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: 
 
1r.- Mostrar la consternació de l’Ajuntament de Lloret de Mar, i de tots 
els ciutadans de la nostra població per la terrible tragèdia patida pel 
poble d’Haití, fent-li arribar els nostres condols i solidaritat. 
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2n.- Aprovar una donació de 6.000,00 € amb càrrec a la partida 
pressupostària de despeses de representació, a favor de la Creu Roja 
Internacional, per les seves tasques a Haití. 
 
3r.- Obrir un compte corrent per recaptar l’ajut i donacions que la 
població de Lloret de Mar vulgui fer arribar al poble haitià, fent-ne la 
màxima difusió en els medis de comunicació local, o que es trobin 
conveniats amb l’Ajuntament de Lloret de Mar, és a dir,  Ràdio Lloret i 
Canal Català La Selva; destinant la recaptació obtinguda a la seva 
donació a Creu Roja internacional, amb destinació a les seves activitats 
a Haití. 
 
4t.-  Que totes les percepcions econòmiques que els regidors presents 
en aquest acte haurien de percebre per la seva assistència a aquest 
Ple, siguin ingressades per la intervenció municipal  en el compte 
corrent anteriorment esmentat. 
 
5è.- Donar coneixement dels presents acords al Consulat d’Haití a 
Barcelona, al representant de Creu Roja Internacional a Barcelona, així 
com a la Organització de les Nacions Unides. 

 
Intervé el Sr. Teixidor dient que Lloret s’ha bolcat en aquest tema, i com 
exemple aquest cap de setmana, s’han portat a terme moltes accions a favor 
del poble haitià. Entén que la moció està feta amb bones intencions, si bé hi 
ha algun punt que podria ser polèmic, però en definitiva ells votaran a favor. 

 
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Garcia que dóna lectura íntegra de les 
esmenes presentades a la moció d’ERC, i que literalment diuen: 
 

Afegir a l’apartat d’acords els següents punts: 
 
1r.- Reclamar al govern espanyol la cancel�lació total i immediata del 
100% del deute extern que encara reclama a Haití, de manera 
incondicional i sense cap tipus de contra prestació, tal i com també li 
sol�lícita la comunitat internacional. 
 
2n.- Demanar al govern espanyol que les ajudes que destini a Haití 
siguin donacions no reemborsables i que, en cap cas, aquestes ajudes 
es facin en forma de crèdits FAD(Fons d’Ajuda al Desenvolupament), 
crèdits a l’exportació lligats a la contractació de béns i serveis a 
empreses espanyoles amb unes condicions per sota de les del mercat, 
però que acaben perjudicant encara més els països receptors, ja que 
com tot crèdit va acompanyat d’interessos, aquest fet contribueix a 
incrementar encara més el deute extern d’aquets països. 
 
3r.- Sol�licitar al govern espanyol que les ajudes que destini a Haití no 
siguin militaritzades; és a dir, que s’atorguin només mitjançant les 
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administracions públiques civils i organitzacions i moviments de la 
societat civil organitzada. 
 
4t.-Reclamar al govern espanyol que, en un moment en què ostenta la 
presidència de torn a la Unió Europea, traslladi a la comunitat 
internacional, ja siguin països o institucions financeres internacional on 
hi té representació: Fons Monetari Internacional, Banc Mundial i Banc 
Interamericà de Desenvolupament, a cancel�lar el 100% del deute que 
se li reclama a Haití, de manera immediata, incondicional i sense cap 
tipus de contra prestació. De la mateixa manera, que tota l’ajuda 
internacional sigui en forma de donació no reemborsable, no 
condicionada i de manera no militaritzada. Especialment, sol�licitem 
que s’insti ja al Fons Monetari Internacional a reconvertir el crèdit de 
100 milions de dòlars al que s’ha compromès, en una donació no 
reemborsable i no condicionada. 
 
5è.- Traslladar el contingut de la present moció a la Secretaría General 
de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; 
a la Dirección General de Financiación Internacional del Ministerio de 
Economía y Hacienda; a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación; a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
de la Secretaria d’Afers Exteriors del Departament de la 
Vicepresidència; al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i al 
Observatori del Deute en la Globalització i a les entitats del municipi. 

 
Seguidament, intervé el Sr. Ontañón dient que ells estan d’acord amb la 
finalitat de la moció quant a afavorir al poble haitià, així com d’obrir el 
compte corrent a la que es fa referència.  
 
Però també és cert que es tracta d’una moció amb certa càrrega política, i 
encara més les esmenes presentades per ICV-EUIA, per la qual cosa 
considerem que la moció resultant és més perquè es debatés en el Congrés i 
en el Senat, que no en aquest Ajuntament. Per això el seu grup no 
l’aprovarà. 
 
A continuació, pren la paraula la Sra. Garcia, dient que en primer lloc 
nosaltres volem fer constar la nostra solidaritat en el poble haitià i en tots 
aquells pobles i persones que malauradament estan patint diversitat de 
tragèdies, ja siguin causades per la brutalitat de la força de la natura o, el 
que és pitjor, per la brutalitat de la pròpia raça humana. 
 
L’Ajuntament de Lloret de Mar, des de sempre, ha estat al costat i ha donat 
suport a qualsevol poble que ho hagi necessitat, i sempre ha col.laborat 
realitzant aportacions ja siguin econòmiques o en espècies. 
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El cas del poble haitià no és una excepció, doncs l’Ajuntament ja ha realitzat 
una donació dins unes línies que consideren correctes. 
 
Pensem que és correcte realitzar una crida per demanar la col�laboració de la 
ciutadania, però considerem que cadascú ha de tenir plena llibertat per fer-
ho com ho cregui convenient i en la mesura de les seves possibilitats. No es 
tracta d’imposar una xifra determinada, sinó d’actuar amb plena 
voluntarietat. 
 
Considerem que aquesta moció és una declaració de bones intencions, però 
estem en desacord en els punts exposats perquè, tal i com hem comentat 
abans, és incorrecte determinar quantitats. 
 
Per finalitzar, recordar la importància de les tasques realitzades per moltes 
persones que econòmicament no poden aportar pràcticament rés, però si que 
ho fan en forma de voluntariat. 
 
Tot seguit, intervé la Sra. Bertran i diu que l’Ajuntament de Lloret de Mar és 
membre del Fons Català de Cooperació des dels anys ’90, amb aportacions 
anuals que han anat augmentant fins als 1.100 € actuals. Des d’aleshores i 
fins a dia d’avui, el 85% de la població catalana –representada per els seus 
respectius ajuntaments- fa confiança a aquest organisme a l’hora de 
gestionar les diferents ajudes econòmiques que se’ns van demanant per 
contribuir mitjançant l’acció humanitària a pal�liar catàstrofes d’origen natural 
o humà.  
 
Volem destacar el paper del Fons Català en la coordinació dels recursos 
d’emergència dels municipis de Catalunya, dirigint i articulant les seves 
respostes davant de les emergències internacionals; treballant perquè 
l’aportació de cada un de nosaltres es caracteritzi per la seva utilitat i pel seu 
alt nivell d’impacte en la transformació de la realitat. 
 
Per tant, fa anys que des de l’ajuntament de Lloret s’apliquen polítiques de 
cooperació estables, amb responsabilitat i amb planificació, juntament amb 
les diferents sensibilitats de la cooperació de la societat local. Gràcies a que 
cada vegada hi ha més gent solidària, que es tradueix en multitud de onegés 
i associacions que a través de les seves activitats ens toquen la nostra 
consciència humana, podem percebre l’estat real del món, sovint allunyat del 
nostre dia a dia característic, de l’estat del benestar.  
 
Aquesta activitat de formigueta, discreta i silenciosa que sovint passa 
desapercebuda és digne d’enaltir i de reconèixer públicament. El nostre 
posicionament és clar i és un: davant les crisis d’emergència, polítiques 
estables, planificació i responsabilitat. Reservant un 10% de la partida de 
cooperació destinada a aquest efecte, donant suport i facilitats a les diferents 
mobilitzacions de caire social, fugint de l’emotivitat caritativa, del 
paternalisme, de les relacions de dependència i dels cops d’efecte, que posen 
pedaços, però que no arriben ni a rascar l’arrel del problema.  
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Apostem per l’accés al coneixement real i crític de l’estat del món, apostem 
pel codesenvolupament, per afavorir l’autosuficiència dels pobles, en una 
relació horitzontal d’igual a igual, en un context bidireccional on el més 
important és la transmissió de valors i el respecte a la diferència. 
Equivocadament o no, així és com nosaltres intentem entendre, assumir i 
gestionar aquestes situacions de caos, complexitat i de fragilitat extrema. 
 
Hem de mencionar, com ja s’ha fet abans, que durant aquest cap de 
setmana ha hagut nombroses activitats de recolzament per part de onegés, 
així com La Casa de Cúllar. 
 
Contesta el Sr. Coloma que li sembla molt bé tot el que s’ha dit, però que no 
han comentat la moció. Ell l’ha presentat amb temps i ningú li ha dit rés. 
 
Ja saben que l’Ajuntament ha donat 2000 euros, però la necessitat és urgent 
i també necessària, i no entrarà en el fons polític. 
 
Ell demana que es treguin diners de la partida de despeses de representació, 
perquè creu que els polítics han de ser els primers de donar exemple, i si no 
ha de ser del tema personal, que ho sigui dels grups. Fins al dia d’avui ningú 
li ha dit rés sobre el contingut de la moció, i ell estava disposat a fer canvis. 

 
En cap moment ha entrat en el tema de la tasca que desenvolupa el servei 
de Benestar Social, ni tampoc ha entrat en com es gestiona. No amaga cap 
cop d’efecte, sinó simplement vol que s’aprovi i que es faci el que ha dit i que 
recull la seva moció. 
 
De nou, intervé el Sr. Garcia dient que és veritat que els partits presenten 
esmenes tipus, que tenen cert caire polític i en les que transcendeix la seva 
ideologia, però en aquest cas del que es tracta no és d’això, sinó de fer una 
ajuda desinteressada i no per cap interès partidista.  
 
De nou, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que no dubte que tant la moció 
com l’esmena tinguin bones intencions, i que estan d’acord en el fons. Però 
com ja ha dit, entén que són de caire polític, que no correspon a l’àmbit 
municipal i que són més pròpies del Congrés i del Senat. 
 
També torna a intervenir la Sra. Garcia, dient que és un tema 
d’autoconciencia i que cadascun segurament ha col�laborat personalment en 
la forma que han cregut més adient. 
 
Pren la paraula, novament, la Sra. Bertran dient que no dubta de la bona 
voluntat, però que això no és suficient. Sembla que es tracta de fer-se la foto 
i el que presenta la moció al davant. Pensa que és molt més important la 
lluita diària, i que és molt més eficaç per a la gent que pateix aquest 
sofriment. 
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Contesta el Sr. Coloma que en el tema de fotos, CIU és qui està més 
interessada. Es evident que s’ha presentat amb tota la bona intenció i que es 
podria haver canviat. Continua pensant que els polítics han de donar 
exemple, i evidentment cadascun ha de donar el que cregui convenient. 
 
No dubta que és la feina de cada dia el més important, però ara es necessita 
aquest suport extra ja. La societat civil ja s’ha mogut i creu que l’Ajuntament 
també hauria de fer-ho. 
 
Sense més deliberació, es posa a votació l’esmena presentada per ICV-EUIA, 
la qual és rebutjada per 13 vots en contra dels regidors de CIU i PP, i 8 vots 
a favor dels regidors d’ICV-EUiA, PSC-PM, ERC i GRILL. 
 
Seguidament, es posa a votació la moció presentada per ERC, la qual és 
rebutjada per 13 vots en contra dels regidors de CIU i PP, i 8 vots a favor 
dels regidors d’ERC, ICV-EUiA, PSC-PM i GRILL. 
 
16. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP ICV-EUIA, PER PRIORITZAR LA 
CONTRUCCIÓ D’UN TRAMVIA ENTRE PALAFOLLS, BLANES I LLORET 
DE MAR, I LES VARIABLES A ESTUDIAR. 
 
17. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ERC, EN RELACIÓ A LA 
CONVENIÈNCIA DE L’IMPLATAMENT D’UN TRANSPORT PÚBLIC 
INTERMUNICIPAL DEL TIPUS TRAMVIA. 
 
Donat que per part dels grups ICV-EUIA i ERC s’han presentat sengles 
mocions sobre el mateix tema, havent-se presentat pel PSC esmenes a 
aquestes, aquests tres grups, juntament amb el GRILL, retiren aquestes 
mocions i les esmenes i les substitueixen per una moció conjunta. 
 
Donat que per part dels grups municipals de CIU i PP s’ha presentat 
d’urgència una moció sobre aquest mateix tema, el Plenari decideix discutir 
conjuntament la moció conjunta presentada pels 4 grups de l’oposició i la 
proposta d’urgència presentada per CIU i PP. 
 
Seguidament, i per l’alcaldia, es dóna la paraula al Sr. Garcia que dóna 
lectura a la següent moció: 
 

El futur de la mobilitat sostenible passa per a potenciar els transports 
públics. Si volem que els ciutadans optin pel transport públic i no pel 
privat passa per crear unes infraestructures que facin que viatjar en 
transport públic sigui ràpid, còmode i barat. 
 
Lloret de Mar, Blanes i Palafolls han crescut molt en els últims anys, i 
fa necessari millorar les comunicacions entre aquestes poblacions, que 
tenen una intensa relació social i econòmica. 
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Des del PSC-PM, des de fa dos anys que s’està treballant en la 
viabilitat d’un tramvia que comuniqui de manera àgil, ràpida, 
econòmica i sostenible les viles de Lloret de Mar i Blanes. 
 
El passat 12 de gener el jove Víctor Catalàn va presentar a Lloret de 
Mar el seu treball de proposta de mobilitat de la nostra comarca i la 
construcció d’un tramvia modern que, d’entrada, vagi de Palafolls a 
Blanes i Lloret de Mar. Aquest treball de més de 300 pàgines 
desenvolupa un estudi sobre la seva viabilitat tant econòmica com 
social. La seriositat d’aquest estudi queda avalada pels premis 
obtinguts i per la seva pressa en estudi per diferents administracions.  
 
En les al�legacions formulades pel Grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, a l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació 
Urbana Municipal (gener de 2005,), ja es proposava que s’optés per 
una reserva de sòl que permetés la implantació d’un tramvia entre les 
viles de Lloret de Mar i Blanes. 
 
D’altra banda, no s’ha de menystenir l’atractiu turístic que el propi 
medi de transport genera, i la possibilitat de que, essent el centre de 
Lloret una zona principalment de vianants, tal tramvia esdevingui, 
mitjançant l’implantació d’un ramal que operi en horari diürn fins els 
bell mig de la població, un medi per descongestionar el centre 
connectant-lo amb els aparcaments dissuasoris. 
 
Per tot això, el GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA, INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I 
ALTERNATIVA, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA i GRUP 
INDEPENDENT LLORET proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents acords: 
 
1r.- Demanar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya que prioritzi l’estudi i la pressa en 
consideració de la implantació d’un tramvia a la Selva Marítima, 
prenent en consideració el treball del Sr. Víctor Catalàn “El 
tramtordera, un tramvia per la Selva Marítima”, com a exemple de 
vialitat d’un projecte de tramvia a la Selva Marítima. Tot això sense 
deixar d’executar el carril bus entre Lloret de Mar i Blanes. 
 
2n.- Instar la inclusió, dins del Pla d’Infraestructures de Catalunya i de 
forma prioritària, de la implantació del tramvia com alternativa més 
viable per a la mobilitat. 
 
3r.- Donar trasllat d’aquests acords als Ajuntaments de Blanes, 
Palafolls, Tordera i Malgrat de Mar, i als Consells Comarcals de la Selva 
i el Maresme, per tal que hi donin suport amb les especificacions locals 
corresponents. 
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4t.- Donat trasllat d’aquests acords a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya.  

 
Intervé el Sr. Coloma dient que al final han consensuat la moció que s’acaba 
de llegir per 4 grups de l’oposició, si bé esperaven que hagués estat per tots 
els grups d’aquest Ajuntament.  
 
ERC ja parlava del tramvia el gener de 2005, quan va fer al.legacions al 
POUM, i així es va fer, és a dir, es va fer una reserva de sòl estant a favor 
l’equip de govern. 
 
Consideren que és una acció de futur que permetrà descongestionar el tràfic 
que ens ve des de Barcelona. Posteriorment, ens va faltar empenta per 
continuar amb el tema, però sempre l’hem tingut en ment. 
 
El Sr. Catalan ens ha fet retornar la il.lusió i per això volem que aquest tema 
s’estudiï per la Generalitat, donat que –a priori- sembla viable 
econòmicament i per tant entenem que ha de ser un estudi prioritari dintre 
del Pla d’Infraestructures. El tramvia és un transport ecològic, modern i amb 
capacitat, i entenem que molt necessari en un poble turístic. 
 
Torna a dir que no és un tema nou per al nostre grup, si bé el teníem mig 
congelat, i pensa que si ens posem a treballar tots els pobles implicats es 
podrà tirar endavant. 
 
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que amb aquesta moció es dóna suport a 
una bona idea. Pot ser de futur, perquè pensa que fer-la realitat portarà una 
feina considerable. Tal i com es va dir a la Comissió Informativa, entén que el 
carril bus que ja s’està projectant no ha de quedar afectat. Per tant, entén 
que gairebé es podria votar a favor les dues mocions, la que hem presentat 
els 4 grups de l’oposició i la que, per urgència, presenten CIU i PP. 
 
Seguidament, intervé el Sr. Ontañón dient que el seu grup, juntament amb 
CIU, han presentat una moció nova perquè volen recalcar que és prioritari 
l’execució, com més aviat possible, del carril bus. 
 
Ell s’ha llegit el treball del jove Víctor, i l’ha de felicitar, perquè és un treball 
molt ben investigat. I això és important en un país com el nostre, que està a 
la cua d’Europa en investigació. Per això, malauradament, aquells cervells 
brillants han de fer les maletes i anar-se’n a treballar fora del nostre país. 
 
Fa més de 40 anys que no es fan noves inversions en les entrades a Lloret i, 
per tant, ara que es parla de fer el carril bus, no podem perdre aquesta 
ocasió. 
 
El projecte de tramvia és fascinant, però ara el que s’ha de fer és el carril 
bus, perquè és el que és possible. L’altre hem de veure’l cara al futur. 
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Pren la paraula, tot seguit, el Sr. Elorza dient que per part d’ICV-EUIA i ERC 
es van presentar sengles mocions en relació a la implantació d’un tramvia en 
base a l’estudi del Sr. Catalàn, perquè es tinguessin en compte. 
 
Ells van presentar unes esmenes en el sentit de recolzar la prioritat del carril 
bus, sense renunciar posteriorment a la possibilitat del tramvia. 
 
També deien que no s’hauria d’aplicar directament l’estudi, perquè no 
s’adapta en tot a les necessitats de Lloret, potser si de Blanes. De totes 
maneres, veiem un projecte viable i no una utopia. 
 
En base als documents abans esmentats, i després de converses entre els 
diferents grups, s’ha presentat una moció conjunta que ha llegit el Sr. Garcia. 

 
El que demanem és que s’estudiï el possible tramvia, tenint en compte el 
treball, com un exemple que aquest mitjà de transport és viable. Després, els 
tècnics i polítics hauran de donar vida al projecte, tenint en compte les 
necessitats de Lloret. 
 
Evidentment, no podem deixar de banda el carril bus, ja que ja està 
presentat i la seva execució serà més ràpida. Realment considera que hi ha 
parts de la moció conjunta i de la presentada per CIU i PP que són molt 
semblants. 
 
Els nombres són assumibles i les demandes gairebé són les mateixes. El punt 
important del carril bus ja està recollida també en la nostra moció, per tant, 
creu que les dues són pràcticament iguals. No tenim cap problema en dir que 
el carril bus és prioritari, doncs ja el Conseller Nadal així ho ha dit, i a més el 
tramvia podria aprofitar el traçat del carril bus. Entenem que així es cobririen 
les necessitats i pensen que serien compatibles, si bé ara hem de prioritzar. 

 
Intervé, a continuació, el Sr. Riera dient que s’ha de reconèixer al Sr. Catalàn 
capacitat de treball, passió quan explica el seu treball i dots de comunicació. 
A més, ha sabut engrescar a tres municipis. No tinc dubtes que li espera un 
futur brillant. 
 
Però hem de separar el que és la realitat i el futur. En política els temps són 
diferents, no són tan immediats. Queda clar que el futur de la mobilitat passa 
per substituir un nombre important de vehicles per formes de transport com 
el tramvia, però tenint en compte una dualitat, perquè totes les formes de 
transport s’utilitzaran. El carril bus és un projecte que està molt més avançat 
i que pot ser una realitat en el 2012 o 2013. Per això el nostre missatge és 
clar, carril bus ja i que no es pari per rés, i al mateix temps que la Generalitat 
estudiï també el tema d’un futur tramvia. 
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Torna a intervenir el Sr. Garcia dient que a Palafolls, aquesta moció que 
presentem avui també la presenten, i el grup ICV-EUiA al Consell Comarcal 
de la Selva va presentar al�legacions al pla d’infraestructures de Catalunya 
per la implantació d’un tramvia perquè entenem que cal un model de 
mobilitat més sostenible, menys contaminant i més eficaç, i en aquest cas el 
tramvia reuneix aquestes condicions. 
 
Al Sr. Catalàn se li ha d’agrair moltes coses, i així ho fem nosaltres. 
 
Ha trobat molt a faltar interès de CIU i PP en aquest tema, i li ha estranyat 
moltíssim. Creu que no poden posar excuses, perquè tots estaven disposats 
a fer modificacions. 
 
El tema del carril bus ja està inclòs i per tant acceptat. La importància 
d’aquesta mena de transport és molt gran, doncs és una via per la que 
circulen 3 milions de persones a l’any. Si tots ho volem hem de fer un esforç 
per negociar i ell el que demana és que en algun lloc es digui que s’estudiï el 
tema d’implantar un tramvia i que això es faci realitat. 
 
Novament pren la paraula el Sr. Coloma dient que creu que el tema del 
tramvia s’ha d’incloure dintre del Pla d’Infraestructures de Catalunya. El carril 
bus reforça aquest tema, però creu que també s’ha d’incloure el tramvia de 
forma prioritària.  
 
Sorprèn quan es parla del tramvia i sembli que això vulgui dir que no es faci 
el carril bus. No és això, nosaltres tenim voluntat política i creiem en el 
tramvia, i això no fa perillar el carril bus. Volem que es faci, però també que 
s’estudiï la viabilitat del tramvia. 
 
Com ja ha dit, ells prioritzen el tramvia des de l’any 2005 i creuen que és 
factible, i espera que no ens tirem altres 40 anys com aquests últims. 
 
De nou, pren la paraula el Sr. Teixidor dient que ja a la Comissió Informativa 
va haver molta discussió sobre aquest tema, però entén que estem parlant 
de dues mocions pràcticament iguals, ja que cap grup dels aquí presents 
renuncia ni al carril bus ni al tramvia (com exemple, dóna lectura a algun 
dels punts de les mocions) i proposa una transaccional que seria la supressió 
dintre del punt primer de l’acord de la moció conjunta de la següent part del 
paràgraf: “...de la implantació d’un tramvia a la Selva Marítima, prenent en 
consideració...”. 
 
Novament, intervé el Sr. Ontañón dient que haurien d’estudiar el tema 
detingudament, doncs creu que el primer punt de la moció és contradictori. 
 
El Sr. Alcalde també ho considera contradictori. 
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Per part del Sr. Elorza es posa de manifest que creu que les dues mocions 
són molt semblants, i estarien d’acord en la proposta feta pel Sr. Teixidor. En 
definitiva, pensa que estan tots dient el mateix.  
 
Per la seva part, el Sr. Riera manifesta que al seu grup li preocupa la situació 
dels dos projectes, donat que un pla d’infraestructures costa molt en fer-se i 
que el del carril bus està fet i hi ha projecte, i se sap que és viable. En canvi, 
el tramvia encara no. 
 
La situació, per tant, no és la mateixa, els terminis no són els mateixos, i 
tampoc ho és els costos econòmics, doncs del carril bus estem parlant sobre 
els 30 milions d’euros i el tramvia entre 70 i 80. 
 
Ells insisteixen en que ha de quedar molt clar quina és la prioritat de Lloret, i 
aquesta és, en aquest moment, el carril bus i en un futur el tramvia. 
 
La nostra por és que si no queda això clar es pugui paralitzar el projecte del 
carril bus i per tant el que volem és que aquest es faci el més aviat possible. 
 
Quant al que han dit alguns grups que ells no han volgut consensuar la 
moció, ha de dir que a ell no l’ha trucat ningú per parlar de la moció conjunta 
presentada pels 4 grups municipals de l’oposició. 
 
Novament contesta el Sr. Garcia dient que quan ell ha arribat a l’Ajuntament 
ha vist les esmenes del PSC a la seva moció i com són veïns, s’han reunit els 
grups de l’oposició i han fet la moció conjunta. 
 
No coneix si s’ha parlat o no amb CIU, però li ha sorprès que presentessin 
una moció diferent. Ell sempre les presenta amb temps i creu que no és de 
rebut que es presenti d’urgència a les 14:30 hores. Les coses es fan per 
poder parlar amb temps. 
 
La necessitat d’un tramvia és un fet i en la moció conjunta ja es parla del 
carril bus. No tenim dubte que també és molt necessari. A la moció de CIU i 
PP es parla de l’estudi del Sr. Catalàn dient que és un treball de recerca. 
Entén que en un to un tant despectiu, però no hem d’oblidar que Microsoft el 
va crear un noi de més o menys la seva edat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde dient que no és veritat que hagi cap to despectiu. 
Aquest Ajuntament ha rebut i escoltat al Sr. Catalàn i no dubti que tenim 
voluntat de consens. 
 
El projecte de carril bus ja es té i en el tram de Lloret ja es preveu el 
tramvia, així ho diu el nostre POUM que ja està aprovat. Per tant, Lloret de 
Mar ja es va definir també en aquest tema. L’estudi de tramvia posa 4 
parades a Lloret i dóna lectura a les parades, la major part de les quals estan 
a Blanes. 
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El carril bus és molt important per a Lloret, sobretot perquè ens aproparà a 
l’estació de ferrocarril. Lloret no necessita mocions, perquè tenim aquest 
mitjà de transport previst ja en el nostre POUM que està aprovat i per tant 
Lloret el que fa és sumar. 
 
També hem de dir que el Sr. Riera ha parlat a les 10 del matí amb el Sr. 
Amaya i després amb el Sr. Elorza. Per tant, nosaltres no hem volgut quedar 
enrere, però ens han deixat.  
 
El PSC és el que té la responsabilitat política del Pla d’Infraestructures i 
també del Pla de viabilitat ja aprovat del carril bus, per tant, nosaltres estem 
en aquest tema al seu costat. 
 
Al POUM tant els grups municipals d’ICV-EUIA i ERC van fer al�legacions 
sobre aquest tema, demanant previsió de sòl per aquests equipaments, i es 
va fer una reserva. I això es recull en nombrosos textos del nostre POUM.  
 
Concretament a les al�legacions d’ICV-EUIA es contestava: “..... S’aposta per 
un sistema de transport lleuger tal com s’exposa a la memòria descriptiva i 
justificativa. Així es preveu un eixamplament de la carretera fins al terme 
municipal de Blanes i la possible estació de Can Sabata”. A l’al�legació d’ERC 
es contestava d’aquesta manera: “Accessos a Lloret: Tramvia: 
Assenyalament en la cartografia de la reserva de sol per a la construcció d’un 
sistema de transport ferroviari entre Lloret i Blanes.” 
 
Nosaltres entenem que l’actual estació del tren a Blanes no hauria d’estar, 
donat que ja no és cèntrica, on està ara, sinó que seria més adient que 
estigués més a l’interior per buscar les carreteres. 
 
El tramvia a Lloret ja està aprovat, la feina ja està feta. Així el volum XI del 
POUM (informe ambiental), consta la previsió de la reserva per a una línea 
d’un sistema de transport lleuger que connecti amb l’estació ferroviària de 
Blanes. En altre lloc es diu que el POUM també preveu una reserva de sol, 
paral�lela a l’actual carretera de Blanes a Lloret de Mar, per a la construcció 
d’un sistema de transport ferroviari que connecti amb l’estació actual de 
Blanes. La parada final es situaria a prop de l’estació d’autobusos, a l’espai 
públic del centre cívic de Can Sabata. 
 
Dintre del mateix volum quan es parla dels objectius es torna a parlar de 
previsió de reserva per a una línea de transport lleuger. 
 
També es contempla en el volum V del POUM que tracta de l’avaluació 
econòmica, i al volum  IV en el que es troba la memòria descriptiva i 
justificativa. En aquest últim es parla de: “Es preveu eixamplar la carretera 
fins al terme municipal de Blanes per tal de permetre encaixar-hi un sistema 
de transport públic lleuger...”. També en el seu capítol VII. (Pla de Mobilitat 
Sostenible) es diu: “Ultra les línees de transport interurbà que relacionen 
Lloret de Mar amb l’exterior del municipi i que poden reforçar-se amb la 
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construcció de noves infraestructures, com ara amb la construcció de la 
variant sud de la Selva Marítima o bé amb una futura línea de ferrocarril...”.  
 
Dintre del mateix, quan es parla de la secció de l’Av. Vila de Blanes es diu: 
“... tot incorporant el carril bus o altre mitjà de transport públic ràpid que cal 
estendre fins Blanes”. I més endavant es diu:”Previsió de reserva per a una 
línea d’un sistema de transport lleuger que connecti amb l’estació ferroviària 
de Blanes tot augmentant la secció de la carretera”. Encara més endavant es 
torna a dir:”... i la futura implantació d’un sistema de transport lleuger...”.  

 
Recorda que el POUM està aprovat no sols per l’Ajuntament de Lloret sinó 
també per la Generalitat de Catalunya, que també ha aprovat el Pla 
d’infraestructures en el que hi ha el carril bus. 
 
Lloret ha fet els deures i la Conselleria també, i nosaltres no volem donar 
l’esquena a la feina feta. 
 
També creu que es pot intentar fer una moció conjunta de tots els grups 
sempre i quan quedi clar que la prioritat és el carril bus. 
 
Intervé també el Sr. Elorza dient que ell ja ha dit que les mocions són 
semblants i que, si bé l’estudi del Sr. Catalàn està fet més per Blanes que no 
per Lloret, és molt interessant i creu que haurien d’arribar a un acord entre 
tots per fer una moció de tots els grups. Insistint en que ells recolzen la 
realització, com més aviat possible, del carril bus. 
 
Essent la 1:00 hores, per l’Alcaldia se suspèn temporalment la sessió, a fi de 
buscar una solució pactada al tema, entre tots els grups municipals. 
 
Essent la 1:10 hores, es reinicia la sessió. 
 
Per part dels grups PSC-PM, ERC, ICV-EUIA i GRILL, es retira la moció 
conjunta presentada. 
 
Seguidament, es posa a votació l’admissió per urgència de la moció 
presentada per CIU i PP, cosa que és aprovada per unanimitat. 
 
Els reunits acorden presentar aquesta moció per unanimitat de tots els 
presents, si bé modifiquen el punt segon de l’acord, que tindrà el següent 
text: 
 

“2. Sol�licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya que prenguin en consideració la 
viabilitat del treball esmentat del tren tramvia entre Palafolls, Blanes i 
Lloret.” 
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Com a conseqüència, per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament adopta el 
següent acord: 
 
MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT CIU, PSC-PM, PP, ICV-EUiA, 
GRILL i ERC AL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MES DE FEBRER DE 2010 
PER PRIORITZAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE ENTRE BLANES I 
LLORET DE MAR 
 

El futur de la mobilitat sostenible passa per a potenciar els transports 
públics. Si volem que els ciutadans optin pel transport públic i no pel 
privat, passa per crear unes infraestructures que facin que viatjar en 
transport públic sigui ràpid, còmode i econòmic. 
 
Lloret de Mar, Blanes, Tossa i Palafolls han crescut molt en els últims 
anys, i fa necessari millorar les comunicacions entre aquestes 
poblacions, que tenen una intensa relació social i econòmica. 
 
En febrer de 2007, la Direcció General del Transport Terrestre va 
redactar l’”Estudi de viabilitat de millora del transport públic entre 
Blanes i Lloret de Mar”, clau E1-05610. 
 
De fet, l’estudi informatiu per a la construcció d’una plataforma 
reservada per autobusos a l’eix Blanes-Lloret de Mar (GI 682), clau EI-
TX-05610, tal com preveuen el Pla d’infraestructures del transport de 
Catalunya (2006-2026) i el Pla de transport de viatgers de Catalunya 
(2008-2012), ha sigut sotmès al preceptiu tràmit d’informació pública i 
institucional en aquest Ajuntament. 
 
La carretera d’accés a la Costa Brava (GI-682) és la via interurbana de 
connexió entre Blanes i Lloret de Mar i concentra un elevat volum de 
trànsit, amb prop de 28.000 vehicles al dia i un elevat nombre de 
serveis de transport col�lectiu de viatgers, tant regulars com 
discrecionals, que representen més de 700 vehicles cada dia. 
 
Les principals línies regulars interurbanes mouen entorn a 2 milions de 
viatgers l’any. 
 
Concretament la línia 1 d’autobús que uneix Lloret – Hospital Comarcal 
– Blanes, i la línia 6 corresponent a Lloret – Estació RENFE desplacen 
un total de 1.800.000 passatgers anualment. 
 
El traçat aprofitarà al màxim la carretera existent, que s’ampliarà per 
encabir el nou carril bus. Es crearan 8 parades al llarg del recorregut i 
es milloraran els accessos per garantir la seguretat en els 
desplaçaments dels vianants. L’actuació unirà Blanes i Lloret en 
gairebé la meitat de temps respecte de la durada del trajecte actual. 
Es preveu que les obres comportin una inversió propera als 30,5 
milions d’euros. 
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El passat 12 de gener, Víctor Catalán Casas va presentar a Lloret de 
Mar el Treball de Recerca de 2ón. de Batxillerat el Tramtordera, el tren 
tramvia entre Palafolls, Blanes i Lloret. 
 
És per tot això que CIU, PSC-PM, PP, ICV-EUiA, GRILL i ERC 
presenten la següent moció: 
 
1. Demanar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya, que continuï amb la voluntat d’implantar 
un carril bus entre les poblacions de Blanes i Lloret. Atenent que amb 
el desenvolupament d’aquest carril bus, es pretén millorar i fomentar 
la connexió amb transport públic entre les dues poblacions, tot 
millorant la fiabilitat del servei i augmentant la velocitat comercial. 
 
2. Sol�licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya que prenguin en consideració la viabilitat 
del treball esmentat del tren tramvia entre Palafolls, Blanes i Lloret. 
 
3. Traslladar aquests acords al Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.  

 
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL. 
 

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

- Mes de novembre: núm. 1424 de data 02/11/09 fins al núm. 1659 
de data 30/11/09. 

- Mes de desembre: núm. 1660 de data 01/12/09 fins al núm. 1776 
de data 31/12/09. 

 
Decrets dictats pel Regidor Delegat: 
 

- Mes de novembre: núm. 1138 de data 03/11/09 fins al núm. 1222 
de data 30/11/09. 

- Mes de desembre: núm. 1223 de data 02/12/09 fins al núm. 1305 
de data 31/12/09. 

 
• PRECS. 
• PREGUNTES. 

 
Prec presentat pel Sr. Coloma, en representació del grup municipal d’ERC: 
 



64 

Vist  l’obertura de l’aparcament de Can Xardó i comprovat les millores 
realitzades, on al voltant del parc s’ha prioritzat l’accessibilitat al seu 
entro, però que s’ha comprovat que en l’accessibilitat de l’aparcament 
al CAP no s’ha fet res per permetre l’accessibilitat a persones amb 
dificultat a baixa l’actual escala de l’aparcament, el nostre prec és el 
següent; 
Preguem que  l’ajuntament realitzi les obres necessàries per  fer 
accessible mitjançant una rampa de l’aparcament al CAP en l’actual 
espai que hi ha darrera els mòduls instal�lats. 

 
Contesta el Sr. Tibau que ja s’han mirat el projecte i que hi ha un desnivell, 
que és difícil de solucionar. Segurament haurien de treure terreny de 
l’aparcament. De totes maneres, s’ho tornaran a mirar. 
 
 
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la 
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


