
Girona, a 21 de març de 2014

Al fil de les múltiples informacions que en relació al Club de Tir Olímpic Girona 
han anat apareixent a la premsa escrita en les últimes setmanes , la seva 
Junta Directiva vol posar en coneixement de l'opinió pública i els mitjans de 
comunicació , que en això estiguessin interessats , els motius de l'actual 
situació .

És públic que el trasllat de les instal·lacions del Club des del recinte de la 
Devesa fins a la seva ubicació actual ha estat marcat , fonamentalment , pels 
costos de la inversió en les noves instal·lacions .

Cal destacar que , dins dels costos de la inversió en les noves instal·lacions al 
polígon de Domeny , el Club ha fet front al pagament de 436.000,00 € amb 
fons propis . Fons que ha obtingut a través de 112.500,00 € procedents d'un 
préstec hipotecari ; 240.000,00 € procedents d'una derrama especial de 
1.500,00 € pagada per cadascun dels socis que no van decidir abandonar el 
Club , i, finalment , 83.500,00 € de fons propis de la tresoreria ordinària del 
Club. Aquest aclariment es fa perquè no sembli que el cost de la totalitat de les 
instal·lacions del Club ha estat sufragat íntegrament per l'entitat 
RESTAURACIÓ VILOBÍ SERVICES , SLU.

És cert que es va arribar a una situació d'estrangulament financer del Club a la 
que es necessitava recórrer a la inversió de tercers per a finalitzar les obres . I 
en aquest intent va entrar en contacte amb el Club l'administrador de l'entitat 
RESTAURACIÓ VILOBÍ SERVICES , SLU , que va mostrar interès per fer front 
al cost de la inversió a canvi de poder recuperar-la, com no podria ser d'altra 
manera .

En aquesta dinàmica , les possibilitats del Club eren les de permetre que 
l'entitat RESTAURACIÓ VILOBÍ SERVICES , SLU fes front al pagament de les 
obres necessàries per a finalitzar les instal·lacions;  a canvi , el Club li cedís 
durant 30 anys l'explotació dels serveis auxiliars de les seves instal·lacions 
( Bar-Restaurant i botigues tipus armeria per a la venda de productes 
relacionats amb la pràctica esportiva del tir ), que podria explotar com tingués 
per convenient dins dels límits horaris que en la concessió l'Ajuntament de 
Girona s'havien establert .

Aquestes són les línies mestres de l'acord al qual l'Assemblea de socis i les 
diverses Juntes Directives del Club de Tir Olímpic Girona estaven disposades 
a arribar . Al marge d'aquestes línies , com diuen els savis : "lo que no son 
cuentas, son cuentos” .



RESTAURACIÓ VILOBÍ SERVICES , SLU i el Club de Tir Olímpic Girona van 
subscriure el 11/06/2011 un contracte que , al marge de les consideracions que 
jurídicament correspongui efectuar davant la jurisdicció corresponent , segons 
el parer de l'actual Junta Directiva és il · legal.

El Club de Tir Olímpic Girona és una entitat esportiva sense ànim de lucre, i 
potser és aquest el motiu pel qual l'Ajuntament de Girona li va cedir uns 
terrenys de propietat municipal en els quals poder continuar realitzant la 
pràctica del tir esportiu sempre que, en contraprestació, aquestes instal·lacions 
es constitueixen en instal·lacions municipals durant un dia a la setmana en què 
els membres de la Policia Municipal de Girona poguessin fer, gratuïtament, 
pràctiques de tir .

Algú pot imaginar que en un procediment d'adjudicació directa es cedís l'ús 
d'uns terrenys municipals perquè una entitat mercantil es lucres mitjançant 
l'exercici de qualsevol activitat ? Seria inviable , per il·legal . Per a aquest tipus 
de supòsits , amb caràcter general , el dret administratiu preveu la licitació 
pública com a instrument a partir del qual l'ús dels béns públics pot ser cedit a 
tercers .

Aquesta situació il·legal és la que s'està produint en l'àmbit de les relacions 
entre el Club de Tir Olímpic Girona i l'entitat RESTAURACIÓ VILOBÍ 
SERVICES , SLU Aquesta última tracta d'obtenir un benefici propi mitjançant la 
interposició d'una entitat que, per definició, no té ànim de lucre en la seva 
actuació. Expressament, la Llei de l' esport de Catalunya contempla aquest 
tipus d'actuacions com una infracció greu .

L'execució que l'entitat RESTAURACIÓ VILOBÍ SERVICES , SLU està fent del 
contracte signat amb el Club de Tir Olímpic Girona el 11/06/2011 és il·legal, per 
arbitrària; ja que a més d'interposar al Club en el seu propi profit i benefici, no 
rendeix comptes de la seva gestió econòmica , disposant de tresoreria 
propietat del Club en profit o benefici propi de l'administrador de 
RESTAURACIÓ VILOBÍ SERVICES , SLU No atén el pagament de les factures 
dels industrials que han posat el seu treball i materials en la construcció de les 
instal·lacions. Manté obertes les instal·lacions auxiliars del Club ( Bar-
Restaurant ) irregularment, ja que infringeix la normativa en matèria de locals 
de pública concurrència, seguretat industrial, contra incendis, ocupació 
irregular del demani públic, etc . etc . , tot això a costa del Club de Tir Olímpic 
Girona que és el titular de la llicència d'obres i de la llicència mediambiental en 
règim de comunicació, i que és qui , en definitiva , podria resultar sancionat 
pels diversos incompliments que està portant a terme l'entitat RESTAURACIÓ 
VILOBÍ SERVICES , SLU a través del seu administrador .

En aquesta mateixa línia , durant les festes patronals de Sant Narcís , 
l'administrador de l'entitat RESTAURACIÓ VILOBÍ SERVICES , SLU va fer 
seus els rendiments que el Club va obtenir per l'explotació d'una barraca al 
recinte firal , sense donar cap explicació sobre els resultats econòmics 
obtinguts . La qual cosa torna a posar de manifest que s'ha tornat a utilitzar el 
nom d'una entitat sense ànim de lucre ( Club de Tir Olímpic Girona ) per 
obtenir un permís a través del qual explotar una barraca , resultat que el 
benefici d'aquesta activitat no s'ha destinat a cobrir necessitats de tipus social 
de l'entitat sol · licitant , sinó que ha estat disposat íntegrament per l'entitat 



RESTAURACIÓ VILOBÍ SERVICES , SLU en un clar exemple de frau de llei i 
en perjudici dels interessos de l'entitat sol · licitant.

L'administrador de RESTAURACIÓ VILOBÍ SERVICES , SLU pretén que se li 
lliuri una cartilla del banc ( sic) . El que interpretem com una pretensió de tornar 
a tenir el que mai hauria d'haver tingut, ja que el compte bancari del Club obert 
en l'entitat Caixabank és titularitat del Club . Els diners que es diposita en 
aquest compte és propietat del Club , tret que es demostri el contrari . En 
aquest compte s'ingressen les quotes dels socis , que ho són del Club . I les 
úniques persones autoritzades estatutàriament per disposar dels diners 
d'aquest compte són el president i el tresorer del Club . Quan es va advertir per 
la nova Junta que l'administrador de l'entitat RESTAURACIÓ VILOBÍ 
SERVICES , SLU tenia signatura en el compte , simplement se li va retirar , 
impedint disposar de cap quantitat perquè així ho estableixen els estatuts del 
Club .

Després d'haver retirat la signatura del compte titularitat del Club , 
l'administrador de l'entitat RESTAURACIÓ VILOBÍ SERVICES , SLU ha entrat 
en una espiral de comissió d'infraccions penals de tot tipus . Des de la coacció 
consistent a canviar els panys de les portes d'accés a la galeria de tir i les 
oficines del Club , per impedir als socis realitzar l'activitat esportiva ─ pel que 
ha estat condemnat penalment mitjançant sentència del Jutjat d'Instrucció n º 1 
de Girona ─ , a la resistència i noves coaccions exercides sobre els membres 
del Club ( i el que és més greu , sobre agents de la Policia Municipal de 
l'Ajuntament ) impedint el compliment d'un decret municipal en què s'obliga al 
Club a obrir les instal·lacions la qual cosa no es pot dur a terme perquè ho 
impedeix l'administrador de l'entitat RESTAURACIÓ VILOBÍ SERVICES , SLU 
mitjançant la busca-raons i il·legal interposició d'un grup d'individus disposats a 
" trencar la crisma " a qui s'atreveixi a obrir la galeria de tir .

Finalment , cal destacar que del cost total de la inversió suposadament 
efectuada per RESTAURACIÓ VILOBÍ SERVICES , SLU , a la qual el Club ha 
tingut accés (635.652,69 € ) , està pendent de pagament gairebé el 50% de la 
referida quantitat (309.618 , 38 €) . Les referides quantitats els són degudes a 
diversos industrials que poden arribar a dirigir-se contra el Club per fer efectiu 
l'import dels seus crèdits , i més quan el gruix de les obres es va dur a terme 
durant els anys 2011 i 2012 . És a dir , dos anys després de la seva 
finalització , encara es deu als industrials que van intervenir en les obres de les 
instal·lacions pràcticament la meitat del seu import .

En definitiva , no tot el que fins ara ha anat apareixent a la premsa escrita 
reflecteix la realitat de la situació que està vivint el Club , pel que hem 
considerat convenient emetre aquesta nota de premsa perquè l'opinió pública 
es faci una idea més exacta de la situació . No fos cas que algú pogués pensar 
que les instal·lacions del Club de Tir Olímpic Girona pertanyen a 
l'administrador de l'empresa RESTAURACIÓ VILOBÍ SERVICES , SLU , 
oblidant i deixant en sac trencat el desinteressat esforç i la dedicació de moltes 
persones al llarg de més de trenta-cinc anys que té de vida nostre Club . El 
afectuós record que guardem de molts d'ells impedeix que ens quedem de 
braços creuats davant totes les irregularitats i falsedats que s'han anat 
traslladant a l'opinió pública , fins ara , des d'una única tribuna . Per tot això , 
aquesta és, en línies generals , la nostra versió dels fets per a qui vulgui fer-se 
una idea més cabal i encertada dels mateixos .



Finalment , i en clau d'humor ─ que és bo desdramatitzar ─ cal un dit castís 
que s'utilitza per expressar una exageració , i és aquell que s'atribueix a un 
caçador que sorprès en un vedat sense autorització per caçar ─ i una 
considerable quantitat d'aus a seu sarró ─ va respondre a les preguntes dels 
agents de la Guàrdia Civil relatives a la procedència de tal quantitat de trofeus 
dient que : "Els ocells s'havien tirat a les escopetes " . I semblant disbarat és el 
que estan vivint els socis del Club de Tir Olímpic Girona , que observen 
impàvids com han passat de gaudir de les instal·lacions d'un Club de tir que 
tenia un petit bar , a ser socis d'un gran restaurant que té adossat un 
insignificant camp de tir . Els ocells es llencen a les escopetes .

La Junta Directiva del Club de Tir Olímpic Girona .


