ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 13/06
Dia: 5 de desembre de 2006
Sessió: extraordinària
Horari: de 12 a 15’35 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Anna M. Gallart Torras
Ignasi Riera Garriga
Roma Codina Maseras
Josep Valls Méndez
Francesc Oliva Pujol
Josep Teixidor Charlon
Víctor Manuel Llasera Alsina
Laura Bertran Fontserè
Lucia Echegoyen Lerga
Josep Blanch Soler
Lluïsa Parrilla Alcalde
Darwin Austrich Martell
Susana Yerro Heras
Joaquim Teixidor Planells
Joan Abaurrea Lesaca
Rosa M. Santamaria Guirado
Eduard Coloma Boada
Carles Arbó i Blanch, interventor de fons
Rafel Josep Garcia i Jiménez, secretari general
S’han excusat d’assistir-hi:
Josep Bernat Pané
Josep Alvarez Ortiz
Santiago Ontañon Castillo
El Sr. President declara oberta la sessió i s’examina el primer punt de
l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT n. 3/06 DE MODIFICACIÓ DE
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CRÈDIT DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ.
Prèvia autorització de la Presidència, intervé el Sr. Valls dient que avui
farem la última modificació del pressupost d’aquest any.
Seguidament, fa una breu explicació de les diferents partides que formen
part de l’expedient. Així, de les transferències positives del corrent que
sumen 302.000 €, destaca els 30.000 € de les despeses jurídiques de
serveis generals; 40.000 € de conservació i manteniment de parcs i jardins;
70.000 de gratificacions laborals dels serveis públics; i els 50.000 de
despeses diverses de festes populars.
Com a suplements de crèdit també del corrent, la quantitat puja a
391.806,80 €, destacant sobretot els 90.000 de recollida de residus i
neteges viària, i els 175.000 de l’aportació a Lloret Futur SA.
En inversions, el suplement de crèdit és de 240.000 €, en el que 90.000 són
reformes de la casa consistorial, i la resta en quantitats molt semblants de
la restauració de Santa Clotilde, de la instal.lació de gespa artificial al Molí,
de la reforma de la llosa de la Riera de Canyelles i d’estudis i projectes del
servei d’urbanisme.
Els recursos per a fer front provenen de transferències negatives del corrent
302.000 €, destacant el Cap. II en diferents partides, tant de retribucions
com de seguretat social.
Quant a majors o nous ingressos, pugen a 391.806,80 €, dels quals
provenen 70.000 de l’impost sobre construcció; 50.000 de recollida,
transport i tractament d’escombraries; 65.000 de subvencions de la
comunitat autònoma; i 96.806,80 de subvenció de la Comunitat Europea.
Per últim, les baixes de crèdits per inversions pugen a 240.000 €, provenint
70.000 de l’adequació de l’escola al Rieral; 20.000 d’instal.lació de
megafonia de serveis generals; i 150.000 de construcció de deixalleries.
Per tant, el global d’aquesta modificació de crèdit és de 933.806,80 €, i
tenint en compte que noves són 391.000 €, el que representa un 1%, pensa
que es pot qualificar aquest expedient com de normal i moderat.
Pren la paraula la Sra. Santamaria dient que li preocupa que es disparin les
hores extraordinàries i que novament s’incrementi la partida de festes
populars, això que suposa que encara falten les despeses de Sant Romà, les
quals no sap de on sortiran.
Tampoc està d’acord en que no s’utilitzi la subvenció que ja s’ha rebut per
fer 5 minideixalleries. Considera que a l’igual que s’ha dit en altres ocasions
que no s’ha arreglat la bomba per a l’aigua reciclada, també es digui que en
aquesta ocasió la Conselleria ha donat una subvenció del 100% del seu cost
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per fer aquestes 5 minideixalleries. I això s’ha d’agrair, a l’igual que s’ha de
criticar allò altre.
Intervé, seguidament, la Sra. Echegoyen dient que suposa que aquesta és
la última i que s’ha passat el rascló per cobrir les últimes necessitats i tapar
els forats.
Sembla que Santa Clotilde no s’acaba mai i hem tingut sort de tenir el
flotador de la construcció, la grua, i les ajudes externes.
Respecte a les minideixalleries, encara no s’han fet i això que ja es té la
subvenció. Entén que s’haurien de fer com més aviat possible. Creu que el
problema d’aquesta modificació no és tant un problema econòmic sinó de
gestió, i en això incloc que les urbanitzacions no hagin gastat els diners que
l’Ajuntament els hi reserva cada any.
Contesta el Sr. Valls dient que les hores extraordinàries sempre s’han hagut
d’augmentar, però pensa que aquesta vegada no es pot dir que s’hagin
disparat. S’ha fet un gran esforç en aquest aspecte, si bé s’ha de dir que,
com hi ha una borsa d’hores, això fa disminuir les hores extres.
L’any 2005 es van gastar 332.000 € en hores extres, que és menys de les
que es van pagar l’any 2002, si bé no és una comparació totalment justa
perquè les situacions eren diferents. Però aquest és un cavall de batalla.
L’alternativa, de totes maneres, que és: no fer manteniment, no cuidem els
jardins?. Entén que en aquest tema l’equip de govern té una postura
responsable.
Evidentment, benvingudes totes les subvencions. Tothom sabem que som
un municipi turístic i que, per tant, tenim un finançament deficitari. Per això
demanen un millor tracte per part de les administracions superiors i més
compensacions.
Pel que fa a Santa Clotilde, sempre hi ha coses que arranjar i, evidentment,
Lloret no s’acaba mai, sempre hi ha coses per fer i grans horitzons per
aconseguir.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Coloma, dient que Lloret no s’acaba
mai. Potser no augmentarien les hores extres si s’amplia la plantilla de la
gent dedicada a manteniment, o si s’externalitzés algun d’aquests serveis.
Es clar que Lloret creix i això és una preocupació, i produeix que augmentin
les hores extres però exigeix també que per part dels gestors de
l’Ajuntament es rendabilitzin totes les feines. Per això, creu que no es
poden fer proves de laboratori i si que s’ha d’invertir en l’arranjament i les
millores.
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De nou, intervé la Sra. Echegoyen dient que ha citat Santa Clotilde perquè
ha sortit en les dues últimes modificacions, i segurament encara no s’ha
acabat. El que està demanant és que s’ajustin els pressupostos i que es
digui clarament que és el que es farà.
Respecte a l’aportació a Lloret Futur, pregunta si és per pagar
l’esponsorització de la web de Ronaldinho. Creu que en aquest tema l’arbre
no ens deixa veure el bosc, i recorda que encara estan per pagar
subvencions de clubs esportius de la nostra vila.
De nou, contesta el Sr. Valls dient que s’ha parlat d’ampliar la plantilla o
d’externalitzar serveis, i ha de dir que cada any han ampliat la plantilla
municipal i que queda clar que es rendabilitzen les feines de la gent que
treballa per a l’Ajuntament. En aquest aspecte, recursos humans està
elaborant un pla a 4 anys de modernització per a la millora del rendiment
del nostre personal.
Finalitza dient que s’ha fet molta i bona feina.
Intervé el Sr. Joaquim Teixidor dient que no és veritat que els clubs no
hagin rebut la subvenció, sinó que hi ha alguns que no han cobrat perquè
encara no han presentat la documentació necessària, i des d’esports se’ls ha
reclamat. Per tant, quan presentin la documentació cobraran, els que ho
han fet ja han ingressat la subvenció.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que les minideixalleries per a
les que s’ha rebut subvenció es faran aviat. Ja s’està treballant en aquest
tema.
Continua dient que convidarà la Sra. Santamaria a fer el seguiment del
conveni subscrit amb l’Agència Catalana de Residus, perquè en aquest
moment està retardat. Per tant, el que hem de fer és treballar tots plegats
per desencallar aquest tema, que és molt important.
L’aportació a Lloret Futur és per a la promoció de Lloret i dintre d’aquesta
promoció està el tema al que s’ha referit la Sra. Echegoyen, perquè
consideren que és important per a la promoció de Lloret.
Sempre agrairem les subvencions concedides, vinguin de on vinguin.
Continua dient que s’estudia la possibilitat de seguir promocionant Lloret
mitjançant esportistes d’èlit i, evidentment, sempre que sigui possible, amb
atletes de Lloret. Amb tot això, no té dubte que Lloret sortirà guanyant.
Sense més deliberació, i per 11 vots favorables dels regidors presents de
CIU i PP, i 7 abstencions dels regidors presents de PSC-PM, ICV-EUIA i ERC,
el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
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Atès que es necessari atendre determinades despeses que no
poden demorar-se i s' ha procedit a suplementar aquelles partides
insuficienment dotades així com crear-ne de noves amb crèdits
extraordinaris, d'acord amb les següents prescripcions:
A) Aprovar les següents modificacions pressupostàries
I) Transferències positives (corrent)
codi
1210
1210
1210
1210
1210
1230
1230
2220
2220
2220
4223
4320
4330
4330
4400
4400
4510
4517
4523
4525
4610
4525
5131
5150
6110

15001
15100
15101
22201
22603
15001
15101
15001
15100
21400
22100
15101
15101
21000
15001
15101
22607
22200
22200
15101
22200
21200
22400
15101
15001

detall
Serveis generals.- Productivitat funcionaris
Serveis generals.- Gratificacions funcionaris
Serveis generals.- Gratificacions laborals
Serveis generals.- serveis postals
Serveis generals.- despeses jurídiques
Serveis informatics.- Productivitat funcionaris
Serveis informatics.- Gratificacions laborals
Policia local.- Productivitat funcionaris
Policia local.- Gratificacions funcionaris
Pol.Local,. Cons.mant. I reparació vehicles
Escola Pompeu Fabra.- Sum.llum gas i aigua
Serveis d'urbanisme.- Gratificacions laborals
Parcs i jardins.- Gratificacions laborals
Parcs i jardins.- conservacio i manteniment
Serveis públics.- Productivitat funcionaris
Serveis públics.- Gratificacions laborals
Festes populars.- despeses diverses
Llar de jubilats.- telefon i altres
Poliesportiu vell.- telefon i altres
Pistes atletisme.- Gratificacions laborals
Casal de joventut.- telefon i altres
Pistes atletisme .- cons.mant i reparació
Terminal bus.- assegurances
Platges.- Gratificacions laborals
Serveis econòmics.- Productivitat funcionaris
Total transferències positives ……...........

increment
3.000,00
12.000,00
2.500,00
5.000,00
30.000,00
3.500,00
1.000,00
11.000,00
2.000,00
5.000,00
6.000,00
4.000,00
4.000,00
40.000,00
6.000,00
70.000,00
50.000,00
2.000,00
2.000,00
11.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
16.000,00
2.000,00
302.000,00

II) Suplement de crèdit (despesa corrent)
codi
1210 21200
1230 22002
3130 16205
4350 21000
4420 22700

Serveis generals.- conservació i manteniment
Serveis informatics.- material
Acció social.- Assegurances funcionaris
Enllumenat public.- conservació i manteniment
Recollida residus i neteja viària
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Increment
3.000,00
30.000,00
8.000,00
30.000,00
90.000,00

4510
4513
4400
5110
7510

22604
22200
22400
21000
43000

Cultura.- despeses activitats
Biblioteca.- telefon i altres
Serveis públics.- assegurances local
Vies públiques.- Conservació i manteniment
Turisme.- aportació Lloret Futur SA

29.000,00
2.000,00
2.000,00
22.806,80
175.000,00

Total suplements de crèdit................................

391.806,80

III) Suplement de crèdit (inversió)
codi

detall

Increment

1210 63200 Serveis generals.- reformes casa consistorial
4331 63200 Parcs i jardins.- restauració Santa Clotilde
Camps de futbol.- Instal.lacio gespa artificial el
4521 63200 moli
5110 61109 Riera Canyelles.- reforma llosa
4320 64001 Serveis urbanisme.- estudis i projectes
4524 63200 Poliesportiu el moli.- reformes pintura

90.000,00
36.000,00
35.880,46
35.587,09
30.344,72
12.187,73

Total suplements de crèdit.............................

240.000,00

B) Els recursos econòmics a utilitzar per a fer front a l'expedient
de referència se instrumentarà d'acord amb el que disposa article
177.4 R.D. 2/2004 de 5 de març.
I) Transferències negatives (corrent)
codi
1110
1110
1110
1210
1210
1210
1230

10000
10000
16001
12000
12100
20400
12000

1230
2220
2220
2220
2220
2220
2220
4120
4220

12100
12000
12100
13000
16000
16001
22104
45300
13000

detall
Organs de govern.- Retribucions
Organs de govern.- retribucions
Organs de govern.- SS.SS. laborals
Serveis generals.- retribucions bàsiques
Serveis generals.- Retribucions complemèntaries
Serveis generals.- lloguer vehicles
Serveis informatics.- retribucions basiques
Serveis informatics.- retribucions
complementaries
Policia local.- Retribucions bàsiques
Policia local.- retribucions complementàries
Policia local.- Personal laboral
Policia local.- SS.SS. Funcionaris
Policia local.- SS.SS. Laborals
Policia local.- vestuari
Sanitat.- Consorci de salut del maresma
Ensenyament.- Personal laboral
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increment
15.000,00
10.000,00
6.000,00
4.000,00
10.000,00
4.000,00
8.000,00
7.000,00
15.000,00
7.000,00
15.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
25.000,00

4260
4400
4491
4518
4525
6110

13000
16001
16001
16001
16001
12000

6110
6110
6110
6220
6220
7510

12100
13000
16000
13000
16001
13000

Altres ensenyaments.- Personal laboral
Serveis públics.- SS.SS. Laborals
Medi ambient.- SS.SS. Laborals
Centre antic sindicat.- SS.SS. Laborals
Pistes d'atletisme.- SS.SS. Laborals
Serveis econòmics.- retribucions basiques
Serveis econòmics.- retribucions
complementàries
Serveis econòmics.- personal laboral
Serveis econòmics.- SS.SS. Funcionaris
Comerç.- Personal laboral
Comerç.- SS.SS. Laborals
Turisme.- personal laboral

10.000,00
10.000,00
3.000,00
10.000,00
15.000,00
7.000,00
7.000,00
6.000,00
4.000,00
5.000,00
3.000,00
6.000,00

Total transferències negatives……………………

302.000,00

II) Majors i/o nous ingressos (corrent)
codi
06
06
06
06
06
06
06
06

32000
28200
31003
31201
45003
49000
52000
55002

detall

Increment

Taules i cadires
Impost sobre construccions
Retirada de vehicles via pública
Recollida, transport i tractament escombraries
de la CC.AA. (altres)
De l'exterior (CE)
Interessos de dipòsits
Consessions places d'aparcament
Total majors ingressos..................................

20.000,00
70.000,00
40.000,00
50.000,00
65.000,00
96.806,80
30.000,00
20.000,00
391.806,80

III) Baixes de Crèdits (inversions)
codi
detall
4224 62200 Escola el rieral.- Adequació
1210 63200 Serveis generals.- Instal.lació megafonia
4490 62201 Medi ambient.- construcció deixelleries

Minorament
70.000,00
20.000,00
150.000,00

Total baixes de crèdits...................................

240.000,00

C) Resum de l'expedient de modificació de crèdit:
I) Transferències positives (corrent)
II) Suplement de crèdit (despesa corrent)
III) Suplement de crèdit (inversió)

302.000,00
391.806,80
240.000,00
Total
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933.806,80

D) Complimentar els requisits exigits a l'article 177.2 del R.D.
2/2004 de 5 de març sobre informació pública pel termini de
quinze dies hàbils mitjançant el corresponent Edicte al B.O.P. En
el supòsit de no presentar-se reclamacions en l'esmentat termini
s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar un nou
acord.
2.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER A
L'EXERCICI 2007 QUE INCLOU EL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ,
EL DE L’OO.AA. SERVEIS DE COMUNICACIÓ I L'ESTAT DE PREVISIÓ
DE LLORET FUTUR, S.A.
Per la Presidència, es dóna la paraula al Sr. Valls dient que la proposta que
es presenta a aprovació consta de 13 punts, essent el primer d’ells
l’aprovació del Pressupost de la Corporació, que està anivellat a
55.856.977,48 €, que representa un augment respecte l’any passat d’un
8’18%.
Els ingressos procedeixen, en quant als impostos directes (IBI, vehicles i
plus vàlua), 14.508.050 €, que representa un augment de 6,34%, de les
que el més important és l’IBI amb 10.975.000 €.
Els impostos indirectes pugen 1.800.000 € i correspon a l’impost de
construccions, que suposa una puja de 18’42% i és fruit de la liquidació
real. Les taxes suposen 13.415.000 € amb un augment del 7’75% i en elles
estan contemplades la recollida d’escombraries, aigües, aparcament Pere
Torrent, i la llar d’infants Els Pops.
Les transferències corrents suposen 7.014.000 € i són les diferents
subvencions que es tenen previst rebre i pugen un 14’69% respecte l’any
passat. Els ingressos patrimonial suposen 4.862.000 € i corresponen a
concessions i convenis, amb un augment del 11’11%.
Les transferències de capital del Cap. VII suposen 9.063.000 € i
corresponen al pla d’obres i serveis de la Diputació, a quotes
d’urbanitzacions i a l’empresa concessionària del servei d’aigües. L’augment
aquí és molt petit i suposa un 1’47%. El Cap. IX que són els passius
financers, és de 7.193.000 € i correspon al crèdit que es demanarà i
significa un 13’04% respecte l’any passat.
Pel que fa a les despeses, el Cap. I de personal suposa 12.720.000 € amb
un augment del 5’40% respecte l’exercici anterior. En ell destacarien que hi
ha una disminució percentual important de la retribució dels òrgans de
govern.
El Cap. II de béns corrents i serveis, suposa 20.880.000 €, que significa un
augment del 9’64%. En ell estan temes com el cànon de residus, la neteja, i
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altres, destacant els serveis socials que pugen un 56’25% o el Casal de
Jubilats amb un 44’44%. També existeixen temes nous, com la gestió de la
deixalleria, la llar d’infants Els Pops, etc.
Les despeses financeres suposen 1.072.000 € amb un augment del 27,36%
i les transferències corrents 2.749.000 €, que engloba serveis socials i
Lloret Futur, i que representen un augment del 16’54%.
El Cap VI d’inversions és de 14.362.000 € que suposa un 25’71%
d’augment, del qual l’estalvi representa 106.703 €. I el passiu financer són
4.071.000 € que representa un augment del 10’03%.
L’endeutament en aquest nou pressupost serà de 84’18%, essent el límit
110, endeutament que segueix la tendència a la baixa i que ha anat baixant
en els últims anys. Recordem que a l’any 2.000 va arribar a ésser de
109’3%. La càrrega financera és del 14’53% que, si tenim en compte que el
límit és d’un 25%, hem de considerar-la com a bona.
Seguidament, es refereix a altres punts de la proposta, així el punt segon és
el pressupost de l’OO.AA. Serveis Municipals de Comunicació, anivellat en
321.240 €. El punt tercer és l’estat de previsió de Lloret Futur, en
1.200.000 €. El punt quart l’estat de consolidació del pressupost general,
tancat a 56.000.217,48 €.
El punt cinquè són les bases d’execució; els punts sisè a desè diferents
temes d’assignacions, retribucions i plantilla de personal; el punt onzè
l’annex d’inversions del pressupost; i el punt tretzè en el que es determina
la publicació d’aquests pressupostos.
Intervé el Sr. Coloma dient que no són tant agosarats com els de l’any
passat, doncs pugen solament un 8% i no un 21%.
El capítol de personal puja un 5’4%, el qual se situa en el 22% del
pressupost, quan fa uns anys era un 30%, cosa que vol dir que tenim
marge per augmentar la plantilla.
La despesa corrent ha augmentat un 37% i en dos anys estem en més de 5
milions d’euros. Ja sabem que necessitem més serveis, però a vegades
també és degut a què s’han fet experiments.
Les inversions signifiquen un 25% del pressupost, i la veritat és que estem
molt d’acord amb la immensa part d’elles, ja que pràcticament totes les
portava ERC en el seu programa del 2003 (cita alguns exemples).
Es refereix, seguidament, a les aigües dient que ja s’hauria d’haver tingut el
pla director, perquè d’aquesta manera tots sapiguem el que s’ha d’invertir
en aquest sector.
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Seguidament, es refereix a l’import de les reformes de les escoles públiques
i el nou casal de joventut. El que no veu són massa reformes urbanístiques.
Es tracta d’un pressupost més estabilitzat que el de l’any passat.
ERC vol presentar una esmena que, en concret, és que a la partida
d’inversions del codi 19-serveis d’urbanisme (estudis i projectes) es destini
la quantitat mínima de 30.000 € per realitzar el projecte de diagnosi
econòmic i urbà del nucli antic. Pensa que serà una inversió molt rendible.
Confia que les inversions es facin totes aquest any i que es tirin endavant
tots aquests projectes, que són de Lloret.
Finalitza preguntant al Sr. Valls si significant la despesa de personal el 22%
si no seria possible augmentar el personal.
Pren la paraula, seguidament, la Sra. Santamaria dient que veu que s’ha
augmentat les gratificacions i, per tant, seguim amb la mateixa dinàmica
d’augment de les hores extres.
Hi ha partides que creu que hi ha despeses excessives, i cita algunes de
correus o de telèfons de diferents serveis municipals.
Està d’acord amb l’augment de diferents partides que tenen relació amb
benestar i família. Es refereix també a què augmenta les transferències a
turisme. Li ha sorprès que hagi menys diners per a la contractació del
càtering de la llar d’infants Lola Anglada, i es pregunta si és que hi ha
menys nens que es queden a dinar.
Comenta també que ha augmentat la partida d’interessos dels diferents
préstecs. Com ja ha dit abans, li sembla exagerada l’aportació a Lloret Futur
i entre les despeses d’aquest veu que el sou del gerent augmenta massa.
Algunes de les inversions ja estan caducades, com la memòria valorada
núm. 2. La núm. 6 es refereix a l’edifici administratiu i caserna de la policia
municipal, i pregunta a on es farà.
La memòria valorada núm. 15 es refereix a la urbanització Suro Gros per a
la seva renovació, i s’estableixen unes quotes, però ja estan d’acord, ho han
demanat ells?. No ha de pagar l’Ajuntament el 25%?. Perquè en aquesta
urbanització i no en una altra?. Potser perquè a prop hi ha un camp de golf.
La núm. 23 es refereix als camins de ronda, i pregunta perquè es
pavimenten amb formigó. La 31 tracta del reg automàtic als jardins de
Santa Clotilde; això ja estava previst amb anterioritat i recorda que s’ha de
demanar permís a cultura de la Generalitat. També es refereix la núm. 33 a
Santa Clotilde, i pregunta qui farà l’estudi de les escultures.
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La memòria valorada núm. 38 es refereix a la possibilitat de fer un camp de
tir i ells no estan d’acord. Creu que es podria fer millor una zona de picnic.
La núm. 39 es refereix al circuit de motocròs a Can Daura, i creu que això
s’hauria de veure que passa amb l’aprovació definitiva del POUM, doncs no
creu que s’autoritzi.
La núm. 42 preveu la construcció d’un puntet a Fenals i d’un casal de barri.
Està previst que sigui amb mòduls, i ella considera que no ha d’ésser així,
millor que s’aprofitin els baixos d’algun edifici. Pregunta on es farà.
Finalment, es refereix a la núm. 44 que tracta de reformes al centre
sociosanitari. Pregunta què es vol fer.
Troba a faltar inversions als barris. Pensa que estan descuidats i que no s’ha
pensat gent en ells.
A continuació, intervé el Sr. Joaquim Teixidor dient que pensa que es tracta
d’un bon pressupost i molt elaborat. Està fet amb responsabilitat i,
evidentment, és criticable perquè sempre és difícil prioritzar les despeses i
hi ha diferents criteris segons cada persona. Segur que cadascun dels 21
regidors faríem un pressupost diferent, i tots serien respectables.
Pensa que es poden definir d’oberts, sobretot si mirem les inversions, la raó
de les quals és, en definitiva, la millora continuada de Lloret.
Evidentment, el casc antic ens preocupa a tots i estan d’acord amb
l’esmena.
Vol incidir en alguns temes que porta el seu grup, i així ressalta que les
revisions a esportistes seran gratuïtes pels interessats fins als 14 anys i a
partir d’aquesta edat pagaran sols una part.
Entén que el projecte de camp de tir és un bon projecte i és important. En
tot cas, el pícnic es pot posar en un altre lloc.
El centre cívic de Fenals és important perquè cobrirà necessitats no sols del
barri sinó de tot Lloret. No es determina encara a on es farà ni com, i
dependrà de on es faci la fórmula que s’escollirà.
De totes formes, els mòduls que es preveuen no tenen rés envejar a alguns
edificis.
Apostem pel circuit de Can Daura perquè d’aquesta manera es farà en una
zona delimitada, regulada i no com ara, que es fa de forma més anàrquica.
Si es pot tenir es prohibirà anar pel bosc i, per tant, serà una millora no sols
mediambiental sinó també de seguretat per tots.
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Pensa que tots portaven aquestes inversions en els seus programes
electorals. Aquests pressupostos milloren el Lloret que volem i per això
estem satisfets amb ells.
Tot seguit, pren la paraula la Sra. Echegoyen dient que han sentit definir els
pressupostos com a valents, com a agosarats, com oportuns, com a únics,
com a responsables, com a oberts. En cap moment han estat definits com a
pressupostos realitzables, millor dit, que s’acosten a la realitat del que
Lloret necessita. Porten 3 anys i mig governant i ho han fet sense tocar de
peus a terra. Si el pressupost d’aquest any ens pogués servir d’exemple
segur que també el podríem definir com a no realitzable.
La lectura dels conceptes de les inversions semblen més en el seu conjunt
un manteniment ampliat i disfressat que unes actuacions que avancin en la
direcció correcta.
En la seva intervenció el representant d’ERC ha dit que moltes són obres de
segon any.
Reposició i reformes són les paraules més repetides i això te una explicació.
Han anat deixant que les coses es deteriorin fins al punt que el desastre que
presenten demana una actuació “contundent”. Tenen l’exemple més clar en
la barana de fusta del camí peatonal que uneix Francesc Cambó i Costa
Carbonell, en la barana que separa el parc de Can Sabata amb l’avinguda
de les Alegries. Durant anys i mig que no han posat un pal. I això en un lloc
de perill pels nens que juguen o els que passegen Quan es van posar a
arreglar el que quedava, ja no faran falta pals, s’haurà de fer tot nou. El
mateix es pot dir del carrer Sant Pere. Avui és necessari una acció en
profunditat quan ja porten dos anys fent arregles amb formigó que
deixaven el carrer com un mapa mundi
Si a aquest comportament li afegeixen la manca de gestió de les grans
partides tindrem un ajuntament que es mou per les necessitats del dia a dia
i que ha d’improvisar per posar “parxes”. La prova la tenim una vegada més
en la jardineria: han canviat les plantes de rotondes, de passeigs i de les
places sense més justificació que la pressa o el caprici.
En el pressupost ordinari han copiat de forma mimètica les xifres d’altres
anys: aquí hem de pujar una miqueta, aquí hem de baixar una mica més i
finalment la suma ha de donar tant. Els números quadren però les prioritats
no els han sortit be.
El Cap. I (personal) creix un 5,4% a pesar de no tenir el personal d’aigües i
de fer fora el sou de l’alcalde. Representa el 30% del pressupost fora
inversions.
El Cap. II (despesa corrent) en aquests moments ultrapassa el 50% del
pressupost fora inversions. Hem dit sovint que la despesa corrent està
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disparada (20.880.550 € sobre 41.643.670 €). Aquí tenen la prova, han de
fer alguna actuació.
La partida de despeses jurídiques ha apujat molt, si bé és cert que és una
de les no previsibles.
Hi ha partides que com els casals d’estiu estan pressupostades per sota del
que van pagar l’any passat (88.000 front els 89.772). Encara te menys
explicació després que l’ajuntament ha perdut el contenciós administratiu
que va interposar “El Casalot” i ha de treure a concurs el Casal de l’escola
Pompeu Fabra i d’altres que estan desmesurades (protecció civil =
inversions + subvenció augmentada en un 30%).
On era ahir Protecció Civil durant l’encesa de llums i l’aglomeració de
persones?. Va haver un incident i no hi havia ningú.
La partida de transport públic: vostès han pressupostat 114.000 €, que són
menys diners que els que han pagat aquest any. A més tenen una
subvenció de la Generalitat de 40.000 €. No és una bona ocasió per
plantejar un transport públic més eficaç i per consegüent més eficient?.
Amb el 20% que ens quedi (el 30% és personal i el 50% és despesa
corrent,) hem de fer front a transferències per pagar el deute de
l’ajuntament, la gestió del Centre Socio-sanitari, Consell Comarcal, Consorci
de la Costa Brava, Lloret Turisme, les subvencions, etc. Així és fàcil
d’entendre que no podem fer unes inversions amb fons municipals.
El pressupost d’inversions és una amalgama una vegada més, una barreja
de precipitació i de voler fer content a tothom.
Val la pena de fer notar que en el capítol d’inversions, aquest any perquè la
cosa quedés “maca” han afegit els diners aportats pels particulars com a
quota urbanística, que són quasi 2.000.000 d’euros. Obres que paguen els
particulars i que figuren en el capítol d’inversions (obres a Sepulcre Romà,
pujant a Roca Grossa, i al Suro Gros a la zona de Canyelles). Sense aquesta
quantitat, les inversions d’aquest any serien inferiors a les de l’any 2006 en
quasi un 10 % malgrat l’aportació de 6.300.000 € del cànon de l’aigua. Però
si que hi ha un parèntesi: L’Ajuntament va fer obres a Lloret de Dalt i a
Pinya de Rosa (en una altra època d’aquest Ajuntament), també
recepcionades com El Sepulcre Romà, mitjançant contribucions especials en
les quals el consistori va pagar una part i la urbanització una altra. CiU i PP
en aquell moment va demanar que no fos el 90% sinó el 75%. Seria més
just fer-ho avui de la mateixa manera i no que l’Ajuntament no pagui rés i
els veïns el 100%; això fins i tot en el cas que els veïns estesin d’acord,
perquè de no fer-ho així no seria ni exemplar ni estimulant.
Es un recull precipitat d’iniciatives: mirin sinó la proposta “de fer a Fenals
un local que faria les funcions de centre cívic, a la manera del Casal de
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Joves el Puntet de Lloret, a Fenals. La zona és a determinar però és valora
ocupar un espai a la plaça que donaria més serveis sense cost addicional a
la plaça a través de la persona encarregada del quiosc.”. Si ha de ser
definitiu val la pena de fer-ho be.
Si el que pretenen és de fer contents els veïns, crec que no ho han
aconseguit. A la plaça no tenen clar que és el que pensen fer i van dient
coses sense sentit: primer la plaça havia d’acollir un mercat, després envien
una atracció infantil inflable que no va tenir gaire futur, ara se’ls acudeix de
posar un quiosc i ho disfressen de punt juvenil, o un puntet que ho
gestionarà un concessionari de quiosc (amb tots els respectes pel
concessionari). No haurien de començar per donar-li un nom a la plaça,
donat que no té nom?.
En aquests moments els veïns li diuen la plaça del reciclat en sentit
pejoratiu: la cabina del wc, és del Carrer Hipòlito Làzaro; els arbres, les
moreres de l’avinguda Amèrica, uns contenidors que estan malmesos abans
de col·locar-los. Recordin que en aquesta plaça vostès proposaven un
pàrking soterrat. Però no importa res, ja aixecaran el quiosc i ho tornaran a
posar una vegada més. Allò de fer i desfer és car.
En qualsevol cas val la pena que parlin amb els veïns, que comentin les
propostes i que es posin d’acord, i que el que es faci no sigui provisional.
També trobem un munt de diners sense gestionar. Hi ha ara 7 milions
d’euros no gestionats d’inversions. És ben cert que aquí hi ha inclosos els
2.000.000 del conveni de la especulació amb Solmar pels habitatges de més
al lloc de l’hotel Windsor.
El grup socialista es va preocupar per una inversió que s’incloïa a l’apartat
de seguretat ciutadana i que anomenaven “control de trànsit” que ha estat
als anys 2005 i 2006, i que vostès van dir que feien un discurs inacceptable.
Mirin, ni la primera ni la segona fase està executada. Allà estan els diners,
adormits i esperant un canvi de destí. Això sí que és inacceptable.
Mentrestant porten la subvenció a les urbanitzacions, congelada per segon
any consecutiu. També hem de dir que o les urbanitzacions estan mal
informades o las bases per obtenir la subvenció són massa complicades com
per poder accedir-hi. Aprofito el moment per recordar a les urbanitzacions
que modernitzin i demanin suport.
Hi ha una relació de partides no tocades, com:
-

Òrgans de govern, adquisició de vehicle: diners sense gestionar.
Projecte edifici administratiu i Caserna PM: diners sense gestionar.
Adequació camins de Ronda: diners sense gestionar que han estat
utilitzats per a un modificació de crèdit.
Actuació en Can Ballell soterrament de transformador. No gestionat.
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-

Deixalleries a les urbanitzacions: diners sense gestionar, malgrat
tenir una subvenció de la Generalitat.

Han fet els pressupostos amb molta càrrega electoralista i amb poc cap.
Han volgut fer visible la seva acció de govern i fan actuacions
desordenades, poc coherents. Exemple: parlen d’ampliar les pistes
d’atletisme a 8 carrers, però a ells els sembla que el corredor del 8è. carrer
anirà massa enganxat a la paret.
L’avantprojecte de la zona esportiva dibuixava un camí que connectava el
Poliesportiu Vell amb la zona del parc de Can Sabata, tot aquell tros on ara
s’aparca o hi ha la fira i que ocupava una part del pati de l’escola Pere
Torrent. L’ampliació de dos carrers més ha de tenir en compte que hi ha
dues torres de llum que han de ser traslladades, a on?. Hi ha l’escola i el
camí públic Però a més els corredors dels carrés últims tenen el risc de
córrer amb una paret al costat sense la protecció d’un espai de llibertat.
S’ha caigut del pressupost les inversions de L’Arena. On són els grans
horitzons?. Vostès el tenen anunciat per finalitzar el 2009 i el pressupost
2007 no porta ni un euro. Les grans inversions en esports són:





10.000 € projecte de construcció d’un polígon de tir.
30.000 € per equipar Can Daura amb aigua i llum
11.800 € per un projecte tècnic d’activitat pavellons municipals.
100.000 € per material d’esports.

És anomenar partides (la del polígon de tir i Can Daura) que vostès saben
avui sense futur a no ser que es facin més actuacions. Per fer el camp de tir
s’ha de plantejar una reforma urbanística per exemple i no val a dir que és
una proposta de veïns i que vostès en tenen d’altres perquè la proposta
d’avui és municipal. I si no fos així, malament aniríem.
Està be que continuïn invertint en platges com una bandera del turisme que
alimenta la nostra economia. Vigilància, sanitat, elements d’oci i adequació
d’accessos. Em pregunto on serà la cadira famosa que es va instal·lar a la
platja de Fenals i que ha desaparegut.
Un altre projecte que ha caigut dels pressupostos és el projecte de la façana
marítima. Vostès no donen un pas en el sentit de mobilitzar res i
evidentment a ningú més que a Lloret l’interessa aquesta modificació que
ha de ser l’autèntic motor de la transformació. Els pressupostos generals de
l’estat tenien diners per a la façana de Lloret. Però vostès l’han fet caure de
l’oferta futura de Lloret i en canvi ofereixen la carpa de l’escola Pere Torrent
com a infraestructura ideal per a actes culturals, etc. Aquest de la façana és
l’element real de transformació de Lloret. Nosaltres apostem per fer-ho
sencer, però no recolzaran fer únicament un aparcament que únicament
serà un element de destrucció de la façana.
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La rotonda de la confluència entre l’Avinguda de Vidreres i Josep Pla ja els
semba bé. Però nosaltres no podem oblidar que en la confluència entre
Avda. Vidreres, C/ Rosa Sensat i Avda. Ribalaigua hi ha una cruïlla davant
un centre escolar, que és prioritari.
Desprès hi ha codis, números d’inversió, que són un calaix de sastre: El codi
núm. 20 que és de parcs i jardins on hi ha la bona intenció d’arreglar
jardineria de diferents llocs.
El codi 17 que parla de reposició de paviments i inclou el projecte de la
Plaça dels Drets Humans. Francament sense voler ser malpensats el grup
socialista creu que aquesta és la resposta a les protestes veïnals per les
seves promeses incompletes. Ja fa 3 anys que molt solemnement van dir
que ho farien.
El codi n. 7 que parla d’arreglar diferents zones de la població, totes en un
altre calaix de sastre. Per exemple, en el barri de Torre de Campderà es fa
una operació però que és de maquillatge, no en profunditat.
La inversió en pàrking de la Costa Carbonell és el projecte d’activitats; és
perquè volen estar allà molt de temps? On posarien vostès l’hotel
d’entitats? O similar?
En fi, és un pressupost que està “embastat”, que està a l’aparador però que
no resisteix un anàlisi a fons.
En referència al àrea de RR.HH. no em ficaré al fons de la qüestió però si
vull fer determinades observacions.
La plantilla creix, en part és necessari, però vostès la fan créixer amb salts
d’incoherència. A l’arxiu vostès fan la provisió d’un auxiliar. Podria haver un
administratiu més. Amb la posada en marxa de l’arxiu administratiu, que
tan pormenoritzadament ens va explicar el Sr. Riera, no es mereix una altra
titulació perquè tan la persona que hi és com les tasques que desenvolupa
són importants?. Nosaltres creiem que si.
A la llar de jubilats vostès posen un auxiliar administratiu ja hi estan
d’acord.
Finalment me referiré a la policia. Tenim la mateixa plantilla que l’any
anterior. Però mentrestant hem contractat més servei de recollida
d’escombreries, més contenidors, més canonades d’aigua. Lloret creix i la
seguretat no és important?. La plantilla és la mateixa. Això si, creem una
plaça de sots inspector. Farà de sots inspector de proximitat, anirà a les
urbanitzacions?.
No han vist per cap lloc la recalificació que s’havia de fer i que, a més, té
transcendència econòmica. S’havia d’haver fet ja per arreglar temes, com la
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disfunció entre sergents i caporals. El caporal té més complement específic
que el sergent.
No és un dels axiomes dels RR.HH. que el capital humà és el més important
a les empreses?. Què fem a la nostra empresa, que és la de tots i no
valorem el nostre capital humà?. Potser no necessitem un estudi de clima
laboral o de motivació, sinó ser racionals en la organització, perquè la gent
tingui ganes de fer el que fa.
Contesta el Sr. Valls dient que ERC ha parlat de recés en l’increment del
pressupost, i hauria de ser així, i també ho serà en anys posteriors, doncs
no tindrem els ingressos extraordinaris que suposa el cànon de l’aigua.
Aquests pressupostos donen resposta a les necessitats de la gent de Lloret.
S’ha referit a què
hem de veure en
pugui ampliar una
visió de conjunt
pressupost.

al Cap. I encara tenim marge de creixement, però això
funció del total del pressupost, si bé potser encara es
mica la plantilla. Però, com ja ha dit, s’ha de fer amb una
i de futur, tenint el compte el creixement o no del

Celebra el tenir molts punts en comú en les inversions, i és per això que el
convida a votar a favor. Per la seva part estan d’acord amb l’esmena. Ells
tenien previst fer aquesta actuació en funció de l’aprovació del Pla General,
ja que llavors es podria desenvolupar el pla de barris, al que no s’han pogut
acollir per no estar aprovat el POUM.
Veu normal la pròrroga per presentar el pla director d’aigües, doncs va molt
de la ma de l’aprovació del pla general i és lògic que es tingui en compte la
seva aprovació per fer-ho de forma definitiva, però ja està molt avançat.
Contestant a ICV-EUIA, és veritat que pugen els costos dels serveis, però
hem d’utilitzar molt els serveis postals i telefonia. Realment no voldríem que
pugés el seu cost, però no podem fer res, no és un tema que decidim
nosaltres.
Respecte a les gratificacions, la quantitat és d’uns 300.000 € i com ja ha
dit, no és més gran que altres anys.
Respecte les memòries valorades, hi ha algunes que són, i així s’ha fet
sempre, partides alçades, a vegades no subjectes a algun projecte. Es
veritat, són en alguns casos un calaix de sastre, però ho és de forma
volguda per tenir un cert marge de maniobra.
L’edifici administratiu està previst i subvencionat pel Pla d’obres i serveis.
De moment la seva ubicació és a Can Xardó, on hi ha la previsió
d’equipaments administratius i també de comercial, i així està previst en el
POUM. S’ha fet un estudi sobre les necessitats administratives que té
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aquest Ajuntament per al futur i es tindrà en compte en el moment de tirar
endavant aquest equipament.
Respecte al Suró Gros, s’ha reunit amb veïns de la urbanització i ha de dir
que no tenen determinats serveis; per tant, s’actua com ja s’ha actuat en
altres urbanitzacions, com la Montgoda o la Tortuga. Aquesta urbanització
no té entitat de conservació, i és per això que hem agafat nosaltres la
iniciativa.
Podríem parlar del Sepulcre Romà, que és un cas encara pitjor i on explica
l’actuació que es va fer en el seu moment. Recorda que estant en el govern
Iniciativa es van aplicar quotes urbanístiques per fer el carrer Comte Borrell.
L’Ajuntament el que vol és donar resposta a les carències de determinat
sector.
El camp de tir és un equipament que està previst en el POUM i que si
s’aprova es podrà fer. Quant als possibles mòduls del nou casal de joves, ha
de dir que el col.legi Àngels Alemany està fet de mòduls i està molt ben fet.
De totes maneres, no està tancat el tema i hi ha previsions d’alguns baixos
d’edificis que també es podrien utilitzar. És important que sigui digne i que
funcioni.
En el sociosanitari, el que es fa és substituir la pèrgola.
Respecte als barris, diu que no fem res, doncs hi ha 24 actuacions de 58
que fem que afecten als barris. Així, s’actua a Fenals, que ja hem citat el
casal, al barri dels Pescadors, al casc antic, al Molí (Plaça Drets Humans),
Rieral (baixos recaptació), vàries urbanitzacions, Can Carbó (edifici
administratiu), etc. Es a dir, una sèrie d’actuacions en els diferents barris, i
això és una realitat.
Respecte a la intervenció del grup de PSC-PM, han començat dient que
aquests pressupostos no s’ajusten a la realitat, però què han de dir!. Queda
clar que recullen les necessitats de Lloret i que són realitzables, com és que
ja tenim el projecte del teatre o que hem posat com calia els jardins de
Santa Clotilde. També és realitat que hem enderrocat la Plaça de Braus, que
estem a punt de comprar Can Pujades, que estem acabant d’executar Can
Garriga, etc. Tot això es pot tocar i veure, i es farà. Segurament de forma
més lenta que el que voldríem, però seran realitat.
Ja ens diran com farien un bon pressupost diferent, i com el finançarien.
Nosaltres ens varem trobar projectes que, o van haver de refer o que no
eren rés, o meres declaracions d’intencions. Nosaltres tenim projectes en
marxa, alguns a llarg termini i amb un alt finançament.
Es queixa la Sra. Echegoyen que utilitzem la paraula “reposició”; doncs bé,
aquest és el concepte que consta a diferents funcions pressupostàries (dóna
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lectura a nombroses funcions en les que en totes surt la paraula
“reposició”). Sempre ha estat així.
Després ha divagat parlant de “pals”, suposa que es referia a baranes, i en
concret a La Pedrera. Doncs bé, nosaltres ens hem ajustat al projecte que
havia en el seu moment, perquè l’anterior equip de govern ho va
recepcionar malament, sense les baranes; ara ja estan fetes.
Al carrer Sant Pere es van fer unes males bases de paviments en l’època de
la Sra. Echegoyen, i ells mateixos van haver de fer arranjaments. Nosaltres
volem actuar en una altra direcció i és arranjar-ho tot, fer-ho per trams i
exigir una qualitat de les bases de la pavimentació, i per això, des de que
varem entrar, fem el seu control de qualitat. Això redunda en una major
qualitat de l’obra pública.
Si fem un estudi històric del pressupost, veiem que amb la Sra. Echegoyen
a l’Alcaldia la suma dels capítols I i II eren del 64%, ara és del 62’71%, si
bé és cert que algun personal propi s’ha substituït externalitzant algun
servei. De totes maneres, aquests paràmetres estan per sota del que tenia
vostè quan era alcaldessa, i això no és una opinió, és una evidència, pura
matemàtica.
Respecte a les despeses jurídiques, recordar-li que ara no hi ha un assessor
urbanístic que suposava 66.000 € a l’any i, per tant, els contenciosos
s’encarreguen a advocats de fora, en una gran part.
Parlen que la plaça de Fenals no té nom, però la va inaugurar vostè. Però a
més el nom no més important, perquè la gent se’l posa, ja sap, Pere
Torrent igual a Plaça de la Llentia. De totes maneres no es preocupi, ja
posaran el nom.
Els dos milions del conveni de Solmar no hi són en aquest pressupost.
Pel que fa a la vídeo vigilància estem pendent de l’autorització d’Interior i
evidentment no ho faran sense autorització. Però tenim molt clar el que
volem.
No és just el que ha comentat de les urbanitzacions, ja que s’ha doblat els
diners que es dediquen a elles, tot i que evidentment mai serà suficient. El
pagament es fa prèvia presentació de factures i, per tant, quan les obres
estan realitzades i hi ha diferents convenis signats.
Vostès també tenien un projecte de zona esportiva, però nosaltres varem
reubicar mitjançant el pla especial. Hi ha dos milions d’euros vinculats a
l’Arena (i vinculats a Solmar) i estigui segura que serà possible fer-la en el
temps necessari. Recordi que encara no tenim la titularitat de tots els
terrenys.
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Ja sabem que vostès volen executar la façana marítima sencera, això vol dir
al menys 8 anys d’obres. Aquesta és una decisió que si l’assumeixen
l’hauran d’explicar. Nosaltres preferim fer-ho per fases, començant pel
pàrquing.
També s’ha parlat de l’hotel d’entitats i pensa que es pot aprofitar el
conveni de la plaça de braus on es tindrà un espai de més de 1500 m2 per
instal.lar-ho.
Ens ha demanat la Sra. Echegoyen més policia local, però li recordo que la
seguretat ciutadana és competència dels Mossos d’Esquadra i la Policia
Local es paga directament amb les finances locals. Fem una despesa molt
important amb la plaça de sots-inspector, que serà operatiu al carrer.
Desgraciadament, no tenim tots els diners que voldríem i, per tant, haurem
de sol.licitar més Mossos d’Esquadra a la Generalitat.
Si s’ha retardat el tema de la reclassificació, és perquè ha hagut eleccions
sindicals i, per tant, canvi en les persones que han de negociar aquesta.
Pel que fa als camins de ronda, el projecte està a punt de que el rebem i,
per tant, estem fent el procés adequadament. També està fet el projecte del
soterrament del transformador, si bé depenent de Fecsa-Endesa.
L’estudi del patrimoni dels Jardins de Santa Clotilde el realitzarà una
empresa recomanada per Patrimoni de la Generalitat, i Patrimoni té des del
dia 27 d’abril el plànol del sistema de reg. Quan tinguem el projecte
definitiu signat pels enginyers municipals, el farem arribar a Patrimoni. El
que no és normal és que Patrimoni només exigeixi i no posi ni un euro per
un bé cultural de la importància i singularitat dels Jardins de Santa Clotilde.
En l’any 2003 vostès no tenien cap projecte de la Plaça dels Drets Humans,
sinó una mera valoració feta a ull i sense justificar. Respecte al pàrquing de
Costa de Carbonell, els diners van destinats a fer l’adequació del pàrquing
per donar compliment legal a totes les anomalies que té, fruit de la mala
gestió de l’anterior equip de govern i d’haver “arxivat” l’informe
desfavorable de Bombers a la comprovació inicial quan es va obrir.
Responent al tema de la cadira de la platja de Fenals, aquesta era una
prova gratuïta que ens va oferir Proactiva, que no ens va agradar, malgrat
que estava feta amb material reciclat, però el seu impacte visual respecte
l’entorn i el seu elevat cost de compra ens va fer desestimar-ho.
En definitiva, sabem molt clar el que volem i com aconseguir-ho.
Torna a intervenir el Sr Coloma explicant l’ esmena presentada que en
definitiva consisteix en que en la partida existent per a projectes es reservin
30.000€ per un estudi econòmic i urbà del casc antic, donat que consideren
prioritari que aquest no quedi deshabitat i es recuperi.

20

Que el grup ERC coincideixi en les inversions amb l’ equip de govern no vol
dir donar un xec en blanc ja que creuen que és el seu deure fiscalitzar la
despesa corrent e intentar reduir aquesta.
Referint-se a inversions concretes evidentment estem d’acord amb les que
afecten al nucli antic i com ja he dit abans valoren positivament la immensa
majoria d’ elles. Estan a favor del que es pretén fer a Can Daura, amb
l’ampliació de les pistes d’ atletisme i també amb la zona esportiva.
Respecte a l’ edifici administratiu i de la policia municipal també consideren
que el lloc elegit és el més òptim i creu que pertoca treure l’ actual caserna
de la policia local, doncs està totalment desfasada.
En definitiva estem d’ acord amb la immensa majoria de les inversions però
hem de mirar més les despeses corrents i hem de controlar i vigilar que no
es disparin.
Pren la paraula novament la Sra. Santamaria i torna a preguntar-se perquè
hi ha previst formigó als camins de ronda.
Que no tots els barris estan beneficiats en aquests pressupostos i posa com
exemple el barri de la Càndida. No ha vist cap partida per al cementiri. Que
a Santa Clotilde s’ han tallat molt més que tres pins i que si s’ hi haguessin
fet les coses (es van fer sense permís), des del principi, hagués hagut
subvenció, com ha estat el cas de les minideixalleries.
Pel que fa als carrers que s’ arrangen s’ ha parlat de necessitats i ella es
pregunta necessitats de qui, així està la cruïlla carrer Oliva amb Josep Lluhí
i pregunta quin establiment hi ha en aquest lloc. Perquè aquests que estan
en la relació i no altres, com la cruïlla Avinguda Vidreres amb Puig de
Castellet?; o la cruïlla carrer Narcís Fors des de carrer Sant Pere fins Sènia
de Ràbic; o cruïlla carrer Oliva amb Sènia de Ràbic; etc. Entenc que això s’
hauria d’ aclarir.
Novament intervé el Sr Joaquim Teixidor que no esperava felicitacions per
lo be que està el pressupost però tampoc que generés aquesta polèmica.
La Sra. Echegoyen al parlar de l’ampliació de les pistes d’ atletisme ha
volgut intoxicar i ha barrejat els usos del col·legi Pere Torrent amb les
torres de llum i amb l’ escola. Doncs be, tècnicament aquesta actuació és
possible i es demostra perquè la Secretaria General de l’ Esport la coneix i
subvencionarà les reformes. És viable perquè el projecte està fet per una
prestigiosa empresa d’ arquitectura i no es toca la paret i serà digna.
Que aquesta instal·lació és emblemàtica per l’ esport de Lloret i que ja en
els últims anys s’ han fet dos inversions importants. És un projecte ambiciós
i important per tant demana que no es barregin coses. Aquesta instal·lació
és un dels fets diferencials de l’ esport i del turisme de Lloret i posa com
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exemple que per Nadal utilitzarà aquestes instal·lacions el equip espanyol
de fons.
El projecte executiu es passarà a la Direcció General d’ Esports i es posarà
en coneixement de tothom perquè tots tinguem coneixement .
Per lo que respecte al Casal-Centre Cívic de Fenals ha de dir que la
Generalitat ha utilitzat el sistema de mòduls a Lloret amb èxit. N’ hi ha de
molta qualitat.
Respecte al tema del quiosc ha de dir que pel que fa als quioscos a les
places el grup socialista sap molt perquè va fer un concurs per posar varis a
la plaça Pere Torrent i tots van quedar deserts. Nosaltres el que volem és
posar aquest nou servei a Fenals perquè falta i seria una bona aportació per
la zona. Ells aposten per aquesta plaça i es parlarà amb els veïns però volen
fer-lo aviat i no es pot fer a qualsevol lloc.
Pel que fa al camp de tir i a Can Daura son dos projectes importants i que
faran que la oferta esportiva de Lloret sigui mol més variada. Que des de la
Secretaria d’ Esports es veu amb bons ulls i que com ja ha dit son
instal·lacions que esdevindran importants tant per el sector esportiu com
turístic. En el cas del camp de tir hauria dos galeries de tir i en quant al
circuit de Can Daura faria que l’ esport del motor es realitzés de forma
controlada, segura i amb bons serveis.
En definitiva ells creuen en tots aquests projectes i en el pressupost que els
sustenta i per tant el que hem de fer, és tirar-ho endavant.
Seguidament pren la paraula de nou la Sra. Echegoyen dient que l’ha
tranquil·litzat el discurs del Sr Teixidor.
Que ella en cap moment ha dit que no a l’ ampliació de les pistes
d’atletisme, és més, volen aquestes dues pistes però els preocupa que una
estigui massa a prop del mur. Però si la Direcció General ha dit que és
possible, ella els creu. No podem oblidar que hi ha dues torres de llum i que
una sembla que s’ hauria de traslladar i és important preveure què passa
amb elles. L’ espai és molt just i això és veritat però si el Sr Teixidor diu que
no hi ha cap problema confiem que sigui així.
Respecte a la plaça de Fenals encara s’ha de posar el nom (nosaltres no el
varem posar perquè llavors no hi havia consens entre els veïns, ara ho
tenen més madur). Sobre el que es farà en ella no s’ha buscat el consens
en els veïns i es va dient coses per fer però sempre de diferents.
Els mòduls del col·legi Àngels Alemany son semi prefabricats, en canvi el
que figura en la memòria valorada són mòduls prefabricats. La Generalitat
ha posat a Lloret mòduls quan són obres provisionals no quan son
definitives per tant creu que val la pena pensar-ho be donat que ara hi ha
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espai. Sí, la Generalitat ha apostat per Lloret. Fenals necessita aquest
servei.
No s’ha ficat amb el tema del quiosc sinó amb la figura d’ un concessionari
que, fent-se càrrec del quiosc, al mateix temps gestionaria aquest casal o
punt jove provisional. Ella estaria més tranquil·la si aquest servei ho
gestionés un professional d’aquest tema.
El Sr. Teixidor ha dit que el camp de tir és un projecte ambiciós però en
pressupost només figura 10.000€. A Can Daura necessitaria moltes
infraestructures perquè el projecte sigui una realitat per tant pensa que si
be seria maco, serà molt difícil de fer perquè s’hauria de portar aigua i llum.
A la plaça de Drets Humans solament hi ha una memòria valorada que
sembla feta per cobrir l’expedient i que dubta molt que es realitzi.
Quan ha parlat del que a la memòria del pàrquing de Costa de Carbonell es
pretén fer, gran part correspon als nou usos i és per això que pensa que
potser no sigui tant provisional. És evident que el que s’utilitzi per persones
aquest espai, te un valor afegit, i per això s’han de fer les transformacions
necessàries. Sembla que tot depèn de l’aprovació o no del POUM.
També del POUM sembla dependre el Pla de Barris però els recorda que el
PSC en una al·legació al Pla ja demanava això, precisament perquè
considera que és fonamental per el desenvolupament de zones de Lloret. De
totes maneres sembla que al no tenir el POUM impedeix aquest Pla del casc
antic així com el Pla Director de les Aigües.
Pensen que no s’ha fet un plantejament amb idees concretes, definitives
sinó amb pinzellades no amb profunditat, ni amb idees clares ni amb
convenciment.
Aquest pressupost no ajuda a la cohesió i augmenta les diferències entre
barris. No està prou treballat i és molt millorable i evidentment nosaltres
tenim diferents punts de vista i una forma molt diferent de veure el nostre
poble.
El grup socialista te molt clar que:
-

El govern de la població necessita polítiques que fomentin la màxima
cohesió social a partir de plantejaments d’excel·lència que passarien
per no requalificar zones d’equipament en el centre de Lloret i no
acceptaria l’edificació de la tercera planta sense compensacions en
espais d’esponjament. La qualitat ha de ser un estímul i no un fre per
viure al centre de Lloret.
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-

Que s’han de reprendre idees algunes que ja hem plantejat en
d’altres ocasions i d’altres que completen el nostre disseny de
població, no únicament de ciutat com per exemple:
Lloret és un municipi turístic però també necessita els centres cívics i
casals d’avis com a centres de participació ciutadana. No serveix un
calaix de sastre com el que vostès proposen a la partida 9 i que a
més parla d’adequació física res més. Era un casal d’avis que vostès
van tirar enrere al juny del 2003 perquè volien millorar les
condicions. Avui no tenim res.
Atenció als barris, no únicament els de nova creació sinó també els
antics. Recordar que la plaça dels drets humans al Molí està pendent
d’actuacions des del 2004 .Està pendent d’arreglar el pàrking de Can
Ballell i pensin de què manera solucionaran l’aparcament de Can
Xardó amb la caserna i l’edifici administratiu. Hi ha solucions
alternatives: la guàrdia civil / els bombers (es va parlar de traslladar
els bombers a prop de l’antiga discoteca Pacha i, per tant, al seu lloc
actual podria anar la caserna de la policia local).
Respecte als habitatges de protecció oficial, cal revisar el conveni i
sobre tot fer incidència en que no tenen molta pressa en fer els
habitatges malgrat la demanda. La partida que avui proposen pot
acabar en no res (300.000 €) si no hi ha darrera una voluntat ferm
d’endegar polítiques d’habitatge.
Crear una Oficina d’habitatge: no serem una immobiliària sinó un
òrgan que canalitzi i assessori a la gent jove, a les parelles, etc.
També crear una borsa en matèria de lloguer. Fer la gestió.
Crear un viver d’empreses i les noves tecnologies. I aquest és el
tercer o quart Ple que parlem d’això.
Una escola d’emprenedors: un espai en que els nous emprenedors
puguin treballar per posar en marxa noves idees. Això estaria vinculat
als tallers d’ocupació. El funcionament és senzill: l’Ajuntament
contractaria per un any i pagaria un sou a una persona perquè
desenvolupi el negoci, ja que això és beneficiós per a tots; per tant,
l’Ajuntament assumiria aquest risc durant un any.
Política mediambiental activa, que no li costi diners al ciutadà. Tenim
l’abocador de la comarca i som un dels que tenen la taxa més
elevada. Estimularem el reciclatge amb disminució de les factures i
facilitarem per part de l’Ajuntament la instal·lació de diferents
recipients. No inventem res, apliquem el sentit comú i, sobretot,
alimentarem el diàleg amb els ciutadans. Definitivament la nostra
dedicació als ciutadans i les ciutadanes serà total i des de la
col·laboració i la complicitat propiciarem comportaments solidaris.
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Primer solidaris amb nosaltres mateixos i amb el veí que tenim al
costat. El respecte a les persones passa per defugir totalitarismes i
raons absolutes.
Vull remarcar que el projecte del que estem parlant és un projecte que
aposta per reforçar l’equilibri territorial, per incidir en totes i cadascuna de
les zones de la població i que ho fa des d’una visió global, perquè aquesta
és una de les claus de la nostra estabilitat econòmica i social i que ha
permès configurar un tramat urbà.
Els lloretencs han d’estar segurs de que hi ha una alternativa a Lloret que
avui els proposem en part. Hem de trencar la desconfiança o la creença que
totes les opcions polítiques són iguals.
Hem d’alimentar una necessitat compartida d’un canvi, que esperem que
aquest Ajuntament podrà també canviar de color i llavors treballarem tots
junts perquè la cohesió social sigui una realitat, el diàleg un instrument i la
implicació una actitud renovada dia a dia.
I voldria que entenguéssim els ciutadans que aquesta filosofia és una
aposta per no perdre de vista la realitat i per no deixar passar cap de les
oportunitats que Lloret té cada dia.
Contesta novament el Sr. Valls dient al Sr. Coloma que confia voti
afirmativament aquest pressupost per les coincidències que tenim i que això
evidentment no és cap xec en blanc , ja que no dubta que continuarà fent la
seva feina fiscalitzadora.
Pel que fa a la Sra. Santamaria dir-li que el tema de posar formigó als
camins de ronda és una qüestió d’accessibilitat i que en tot cas li remet als
tècnics. Al cementiri s’han fet inversions durant els tres anys anteriors,
aquest any no. Hi ha reserva de nínxols i també hi ha reserva de
pressupostos d’ altres anys. Aquest remenen s’utilitzarà per fer un projecte
de reforma de la part vella.
El tema del perquè es fan uns carrers i no altres no deixa de ser una qüestió
de prioritat dels tècnics i en quant a Puigventós i el seu transformador ja ha
dit que és un tema del que depenem de Fecsa-Endesa.
Contestant a la Sra. Echegoyen, la memòria valorada número 37 està
previst el canvi d’ubicació de les llums de les pistes d’ atletisme. La plaça de
Fenals no ha tingut mai nom i a nosaltres el que ens preocupa és donar
resposta a les verdaderes necessitats de la plaça. En aquest barri, aquest
equip de govern ha fet moltes coses (les cita) i el següent pas és posar el
nom. Ho faran. Vol dir que s’ha aprofitat la oportunitat que han tingut en les
obres de l’ Avinguda d’ Amèrica per redimensionar el clavegueram.

25

La plaça de Drets Humans es reformarà i no passarà com amb la memòria
valorada que ells es van trobar de l’anterior equip de govern.
Les actuacions al pàrquing Costa de Carbonell és per legalitzar per nosaltres
el que vostès no van fer i tenien que fer i això és una evidència.
Hem volgut acollir-nos al Pla de Barris i quant ho hem intentat ens han dit
que primerament hauríem d’aprovar el POUM. S’han de seguir les fases
legals i lògiques.
És veritat l’aprovació del POUM és fonamental i ho és per moltes raons
entre elles, per fer el Pla Director de les Aigües i també per l’estudi
econòmic del cas antic.
En el local del Rieral, aquest equip de govern va aturar una mala permuta
que l’ antic equip de govern volia fer i va fer un canvi de condicions, a
conseqüència de les quals ja tenim un nou local on anirà Recaptació (surt
de l’Arxiu perquè aquest creixi) i també tenim un local millor que serà el
futur centre cívic del Rieral i El Molí. En dotze anys vostès no han fet cap
equipament en aquest barri.
Si es fa l’edifici administratiu serà amb aparcament per tant, dir que no, és
inventar. Nosaltres hem instaurat el minutatge i la única política
d’aparcament és la que s’ha fet ara, abans no es feia. Nosaltres obliguem
en les normes d’edificació a que hi hagi places d’ aparcament. És una
decisió nostre.
Hem demanat hora amb el Sr. Rangel per parlar de la caserna de la guàrdia
civil i no ens han contestat, tornarem a demanar-la.
En la zona de l’hotel Las Vegas, es faran vivendes de protecció oficial. Des
de l’ any 1992 s’està tramitant un PERI que el Pla General recull i per tant,
poden anar vivendes de protecció oficial o vivendes lliures per reubicar els
veïns. No està tancada cap possibilitat.
Però aquest equip de govern ja te en marxa 28 vivendes de protecció oficial
i també baixos per a equipaments.
La Sra. Echegoyen parla d’oficina d’ habitatges i ell es pregunta amb quin
fons?. La Generalitat ofereix que es facin aquests serveis però nosaltres
demanem que ens doni també els recursos no sols les obligacions.
També parla de viver d’empreses, on ho posaria?. De totes les maneres
sobre aquest tema s’han fet reflexions en el Pla General i el planejament
general tindrà molta incidència en ell.
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Nosaltres estem fent política mediambiental de la mà de l’Agència Catalana
de Residus que és qui ha de posar els recursos i dubta que l’Ajuntament
d’Arbúcies rebaixi la taxa d’ escombraries perquè ve a avocar aquí.
Ja es va dir en el seu dia que el pressupost del 2006, des del punt de vista
de les inversions era únic però entenc que els d’ aquest any encara son més
ambiciosos.
Si féssim el balanç de la legislatura s’hauran dedicat a inversions més de
42.000.000€ i això no es fa en un dia sinó que es necessiten dos
legislatures. Estem orgullosos de ser de Lloret i de millorar la qualitat de
vida dels nostres conciutadans.
Per tant estem parlant del millor pressupost que s’ha fet, cohesiona la
població i està molt treballat. I això no és retòrica. Els fets estan: s’esponja
el casc antic; es posa densitat d’ habitatges; es fa previsions
d’aparcaments, etc.
Altre cosa son discursos sense contingut. L’alternativa és licita i per això
estan les eleccions, per això nosaltres ho varem ser l’any 2003, resultat de
la qual és la realitat de la present legislatura.
Finalment intervé el Sr. Alcalde dient que aquests son els pressupostos de
compromís, responsabilitat i paraula que tenen com objectiu millorar la
qualitat de vida dels ciutadans.
Abans de presentar-me a les eleccions del 2003 vaig fer un article al diari
en relació als pressupostos presentats per la Sra. Echegoyen, en el que deia
que en els mateixos sols hi havia molt de fum, no és el cas d’aquests
pressupostos del 2007.
Donaré uns números que son aclaridors en relació a la evolució del
pressupost de despeses de la nostra població.
A l’ any 2003, l’ increment de la despesa corrent va ser d’ un 6,59%, aquest
any ha estat d’ un 9,05%; en inversions del 2003 varem baixar-ho un
4,31%, aquest any pugem 5,49%, és a dir, durant època de la Sra.
Echegoyen la inversió va disminuir, cosa que ha canviat en els tres anys
que portem nosaltres.
Una altre dada significativa és que a l’ any 2003 l’amortització de préstecs
va baixar un 9,74% mentre que aquest any puja un 10,03%.
Hem de tenir en compte una dada molt important com és l’augment de
població, gairebé exponencial, d’aquests últims anys. En aquest moment
som 33.000 i per tant això significa que durant la legislatura hem
augmentat unes 9.000 persones. Això s’ha de tenir en compte perquè
significa un augment important dels serveis i hem donat resposta a aquest
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problema, cosa que s’ haurà d’incrementar a la propera legislatura donant
més serveis.
Aquest creixement no ve de la nostra gestió sinó del desenvolupament del
Pla General anterior.
Això ens planteja el problema del finançament d’aquests nous serveis que
fins ara s’havia fet d’una forma retardada, és a dir, contant únicament amb
els ingressos per taxes i impostos més el crèdit anual.
Doncs be, aquest finançament actualment de la ja comentada i que formen
els recursos propis, ve també dels convenis els quals ajuden als pobles i no
solament des d’un punt de vista econòmic, dels concursos i també de la
revisió del POUM que s’està fent.
Però també aquest finançament ve de les subvencions, subvencions que
tenim però que la Generalitat no ofereix, sinó que s’han d’anar a buscar;
també provenen de la Diputació i per últim dels fons europeus en projectes
com el MOLL, INTERREG, SUVOT o URBAL. Si bé falten algunes subvencions
com cultura tot i esperant que es confirmi la del teatre.
Aquest pressupost és un pressupost de govern i per continuar il·lusionant
als nostres ciutadans per part dels dos grups que formem l’equip de govern.
Podem destacar tres branques per explicar aquests pressupostos: les noves
inversions; la qualitat de vida i manteniment de les inversions existents; i la
il·lusió i orgull de Lloret.
Dins de les noves inversions hem de destacar el projecte d’edifici
administratiu i caserna de la policia local; el nou complex sociocultural; el
teatre; la piscina com primera fase del Lloret-Arena, tenint en compte que
estem adquirint els terrenys i que aviat es farà el concurs per a la
construcció i gestió; l’ampliació de les pistes d’ atletisme; el polígon de tir i
Can Daura. Hem de dir que aquestes últimes actuacions que tenen que
veure amb l’esport conten amb una subvenció de la Diputació que ens
ajudarà a poder realitzar-les; adequació del terreny per a la deixalleria de
tipus B i els casals de joves i barri en el Rieral-El Molí i en Fenals-Santa
Clotilde. En totes aquestes inversions s’ ha escoltat la veu dels nostres
ciutadans.
En el segon apartat tenim la renovació de paviments de diferents llocs, com
el Sepulcre Romà, Suro Gros, Carrer Sant Pere, Plaça Piferrer i Plaça dels
Drets Humans. Respecte al tema del carrer Sant Pere, recorda la Sra.
Echegoyen que els pedaços els va posar ella abans de les eleccions, ara el
que es farà és una reparació a fons i el mateix amb els altres llocs que s’ha
citat.
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També es faran intervencions a la cruïlla carretera de Vidreres amb Josep
Pla (pas sobre elevat); un altre entre El Molí i El Rieral; actuacions en el
Turó d’en Buc i Can Ribalaigua; millores en la xarxa de clavegueram a Lloret
Residencial i Lloret Blau; s’invertiran un 1.400.000€ en millorar el servei
d’aigües i diferents obres del pla d’accessibilitat, pla del que ja s’han
realitzat 60 dels 90 punts presentats.
També es millora l’aparcament de superfície de Canyelles que ja gestiona
l’Ajuntament de Lloret i que serà una millora per els usuaris de la platja; es
fan reformes al mercat municipal així com de nombroses reformes i millores
en les diferents escoles, cosa que s’ha fet durant tota la legislatura. No
voldria oblidar de dir que aquest any arribem al 0,7% per cooperació
internacional complint així el compromís agafat al principi de legislatura.
En el tercer apartat tenim temes com el dels horts de Lloret, projecte que
és esperat per molta gent o les millores en les platges que es fa de forma
continuada i que aquest any contarà amb la portada d’aigua potable i
bombament d’aigües residuals a les platges de Santa Cristina i la Boadella.
També hem de dir que hem arribat a un acord amb el Sr. Sarrió per
finalitzar el camí de ronda, cosa que he d’agrair a totes les parts implicades.
Es continua la millora dels jardins de Santa Clotilde i es millora també el
sector del taxi en una nova centraleta i una marquesina a la parada.
Altres punts importants per aquest orgull i il·lusió son la celebració
d’activitats com els Special Olympics, els Rallis i proves ciclistes; llums de
Nadal també als barris; quarta llicència del casino aconseguida per el
consens de tothom; els dos nous CAPS, el del Rieral i el provisional de
Fenals; les vivendes de protecció oficial; la nova terminal d’ autobusos que
serà realitat en el mes d’abril del 2007 gràcies al conveni signat el juliol del
2003; a partir de novembre disposarem dels terrenys de l’ actual minigolf el
que ens permetrà dignificar l’entrada de Lloret, redactant o recuperant el
projecte de giratori; el no col·legi Àngels Alemany; la llar d’ infants Els
Pops; o la gespa artificial dels dos camps de futbol així com nombroses
altres actuacions en matèria esportiva. En aquesta matèria mai s’havia fet
tantes actuacions com en aquesta legislatura.
Voldria contestar el tema del prospecte de turisme que ha utilitzat la Sra.
Echegoyen. Es parla de congressos i events. Vostè ha parlat de congressos
en la façana marítima i això és rebuscat. Aquest tema segueix el seu curs i
la nostra voluntat és fer la primera fase.
Ells també tenen revistes i així en La Vanguàrdia del diumenge havia 5
pàgines parlant, i bé, dels Jardins de Santa Clotilde i de Lloret. Això és una
realitat.
De moment, en el tema de congressos, tenim el que tenim. Però hem de dir
que avui presentem uns pressupostos que serveixen per a les persones i
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per a les inversions, i entenem que fem una gestió assenyada i que Lloret
pot ser optimista.
Finalitza desitjant Bon Nadal a tothom.
Sense més deliberació es posa en primer lloc a votació l’esmena presentada
per ERC la qual és aprovada amb els vots favorables dels 17 regidors
presents dels grups municipals de CIU, PSC, PP i ERC i l’abstenció del
regidor d’ ICV-EUIA.
Seguidament es posa a votació la proposta la qual és aprovada amb dotze
vots favorables de CIU, PP i ERC i sis vots en contra dels regidors presents
del grup PSC i ICV- EUIA. Per tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent
acord:
PRIMER.- Aprovar el Pressupost de la Corporació per a l'exercici
de 2007, anivellat en els seus Estats d'Ingressos i Despeses, xifrat en
55.856.977,48 €, el resum del qual per capítols és el següent:

Capítol

INGRESSOS
Denominació

Import euros

1
2
3
4
5

A OPERACIONS CORRENTS
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

14.508.050,00
1.800.300,00
13.415.529,00
7.014.560,00
4.862.320,00

6
7
8
9

B OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació d'inversions
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

9.063.000,00
110,00
5.193.108,48
55.856.977,48

Total Pressupost d'ingressos
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Capítol

DESPESES
Denominació

Import euros

1
2
3
4

A OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despese de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

12.720.526,00
20.880.550,00
1.072.200,00
2.749.800,00

6
7
8
9

B OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

14.213.307,48
149.484,00
110,00
4.071.000,00
55.856.977,48

Total Pressupost de despeses

SEGON.- Aprovar el Pressupost de l'OO.AA. Serveis de
Comunicació per a l'exercici del 2007, anivellat en els seus estats
d'ingressos i despeses, xifrat en 321.240,00 € el resum del qual per
capítols és el següent:

Capítol

INGRESSOS
Denominació

Import euros

1
2
3
4
5

A OPERACIONS CORRENTS
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

141.010,00
180.000,00
210,00

6
7
8
9

B OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació d'inversions
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

10,00
10,00
321.240,00

Total Pressupost d'ingressos
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Capítol

DESPESES
Denominació

1
2
3
4

A OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

6
7
8
9

B OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

Import euros

238.295,00
82.650,00
275,00

10,00
10,00
321.240,00

Total Pressupost de despeses

TERCER.- Aprovar l' estat de previsió de Lloret Futur, S.A. per al
2007 l' import del qual és de 1.200.000,00 € .
QUART.- Aprovar l'estat de consolidació del pressupost general per a
l’exercici del 2007 següent:

Capítol

INGRESSOS
Denominació

Import euros

1
2
3
4
5

A OPERACIONS CORRENTS
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

14.508.050,00
1.800.300,00
13.556.539,00
7.016.560,00
4.862.530,00

6
7
8
9

B OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació d'inversions
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

0,00
9.063.000,00
120,00
5.193.118,48
56.000.217,48

Total Pressupost d'ingressos
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Capítol

DESPESES
Denominació

Import euros

1
2
3
4

A OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despese de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

13.228.821,00
21.893.200,00
1.072.475,00
1.371.800,00

6
7
8
9

B OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

14.213.307,48
149.484,00
120,00
4.071.010,00
56.000.217,48

Total Pressupost de despeses

CINQUÈ.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General per a
l'exercici del 2007, segons redacció que figura en l'expedient, així
com el règim de competències en matèria de transferències de crèdit
previstes en les esmentades Bases, d'acord amb l'article 40 del
R.D.500/1990 de 20 d'abril de 1990.
SISÈ.- Aprovar que les assignacions als càrrecs electes experimentin
un increment del 2% respecte a les del 2006 i d'acord amb el règim
aprovat en sessió del Ple de la Corporació de 11 de juliol de 2003.
Aquesta assignació es mantindrà fins que s'acordi la seva modificació.
Els càrrecs amb dedicació exclusiva s'atendran a les normes que
siguin d'aplicació al personal de la Corporació.
SETÈ.- Aprovar l'increment del 2 % de les aportacions per al 2007
per a compensar les despeses dels grups municipals segons el que
disposa l’article 170.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i d'acord amb la Resolució del Ple de l'Ajuntament del dia
11 de juliol de 2003.
VUITÈ.- D'acord amb la Llei dels Pressupostos Generals de l'Estat per
al 2007 les retribucions de personal de l'Ajuntament per a l’exercici
2007, s’atendran a les següents normes:
(a)

Les retribucions íntegres del personal de l'Ajuntament
experimentaran un increment del 2 % respecte al 2006, en
termes d’homogeneïtat, tant pel que fa a efectius de personal
com a antiguitat.

(b)

El que s'estableix en l'apartat (a) s'entén sense perjudici de
l'adequació de caràcter singular i excepcional
de les
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retribucions complementàries, fixes i periòdiques, si cal, per
assegurar que les assignacions a cada
lloc de treball
mantinguin la relació adequada amb el contingut d'especial
dificultat tècnica, de dedicació, de responsabilitat, de
perillositat o de penositat.
(c) El que s'estableix en l'apartat (a) s'entén sense perjudici de
l'adequació de la resta de retribucions complementàries
derivades de la consecució de determinats objectius mitjançant
l'increment de productivitat o la modificació de sistemes
d'organització del treball o qualificació professional.
NOVÈ.- Aprovar la modificació de la plantilla de funcionaris així com
la de personal laboral, fix, temporal i eventual per a l'any 2007,
incorporant les determinacions d’aquells llocs de treball tant de
funcionaris com de personal laboral que modifiquen aspectes de
l’acord entre el personal i l’Ajuntament aprovat pel Ple de data
25/11/2004, que s’incorporen com Annexes al Pressupost.
DESÈ.- Aprovar una dotació de 291.904 € per al complement de
productivitat i d'assistència, a abonar els mesos de juliol i novembre.
El repartiment es farà d'acord amb els criteris admesos per ambdues
parts (Ajuntament i representants dels treballadors). Aquesta dotació
inclou l’import corresponen al que en anys anteriors figurava en la
societat anònima municipal Lloret Futur, S.A. per el personal
provenint de l’extingit OO.AA. Turisme, integrat a partir de 1 de
gener del 2004, al Pressupost de l’Ajuntament. Així mateix, s'aprova
la dotació equivalent per l'OO.AA. Serveis de Comunicació, de
6.340,28 € .
ONZÈ.- Aprovar l'Annex d'Inversions del Pressupost de la Corporació
per un total de 14.362.791,48 € que es finançarà amb una operació
de crèdit per un import de 5.193.088,48 €, 106.703,00 € d'estalvi,
828.000 € de subvencions i 8.235.000 € d’altres recursos.
L'import de l’operació de crèdit es destinarà a les finalitats
assenyalades en el Pla d'Inversions i es concertarà amb
qualsevol entitat financera al tipus d'interès i comissió
establertes.
DOTZÈ.- D’acord amb les disposicions de la Llei General d’Estabilitat
Pressupostària, l’Ajuntament de Lloret de Mar ha ajustat el
Pressupost al compliment de l’objectiu d’estabilitat segons les
determinacions de l’article 3.2 de l’esmentada Llei.
TRETZÈ.- Segons disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat inicialment, el Pressupost
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General, que inclou el Pressupost de la Corporació i els dels OO.AA i
les Bases d'Execució s'exposarà al públic per un termini de 15 dies,
previ anunci en el B.O.P. i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, dins el
qual s'atendran les reclamacions formulades. Finalitzat el termini
d'exposició pública, si s'han presentat reclamacions es portarà de nou
l'expedient al Ple de la Corporació perquè les resolgui. En cas de no
presentar-se cap reclamació s'entendrà definitivament aprovat
l'expedient i es procedirà a la seva publicació, resumit per capítols, en
el B.O.P. i en el tauler d'anuncis de la Corporació.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. President aixeca la sessió, de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta.
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