ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.:13/09
Dia: 14 de desembre de 2009
Sessió: extraordinària
Horari: de 20:00 a 00:39 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
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
S’han excusat d’assistir-hi:
Lluïsa Parrilla Alcalde
1.APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL
DE BÉNS I DRETS.
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Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera el qual
dóna lectura íntegra a la proposta.
Intervé el Sr. Austrich dient que, arrel de l’acord del Ple de 03/09/2007,
serà una pràctica, la d’actualitzar l’inventari, que es realitzarà cada any, a fi
d’actualitzar les baixes i altes del patrimoni públic municipal de béns i drets.
Creiem que els Serveis Municipals han fet una bona feina i, per tant, estan
d’acord en l’actualització de l’inventari a data 01/12/2009.
Contesta el Sr. Riera que ells també creuen que s’ha fet una bona feina, si
bé remarcar que també és gràcies a l’impuls polític de l’equip de govern.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist que, d’acord amb el que s’estableix en els articles 100 a 118 del
Decret 336/1988, pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals, els municipis han de portar un inventari general consolitat
en el qual integrin, mitjançant epígrafs i subepígrafs, els seus béns,
drets i obligacions, els quals s’hauran d’inscriure d’acord amb la
classificació i demés especificitats previstes en aquest Reglament.
Atès que d’acord amb l’article 105 d’aquest Reglament, correspon
Ple l’aprovació, rectificació i comprovació de l’Inventari general,
qual haurà de ser autoritzat pel Secretari de la Corporació, amb
vist-i-plau del President, i se n’haurà de trametre una còpia
Departament de Governació i Administracions Públiques de
Generalitat.

al
el
el
al
la

Vist que per acord de Ple de data 3 de desembre de 2007 es va
aprovar l’Inventari general, que la seva primera actualització fou
aprovada pel passat Ple de data 2/02/2009 i durant el decurs de tot
aquest any s’ha estat actualitzant periòdicament.
Atès que es considera que les dades entrades al programa informàtic
de gestió de l’Inventari s’ajusten a la realitat patrimonial de
l’Ajuntament.
Vist el document d’autorització de l’Inventari municipal de béns i drets
signat en data 1 de desembre de 2009 pel Secretari de la Corporació.
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:
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PRIMER.- Aprovar l’Inventari general de béns i drets de l’Ajuntament
de Lloret de Mar actualitzat a data 1 de desembre de 2009, el qual
figura en suport magnètic i en format CD-ROM (que conté un fitxer
.pdf, signat electrònicament pel Secretari, amb tota la informació
existent a l’Inventari), que figura en el corresponent expedient
administratiu.
SEGON. Trametre còpia en suport magnètic i en format CD-ROM al
Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat.
2. APROVACIÓ DE L’INFORME FAVORABLE RELATIU A LA
SOLLICITUD DE LLICENCIA COMERCIAL PER A LA IMPLANTACIÓ
D’UN HIPERMERCAT “ESCLAT” A LLORET DE MAR.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Llasera que fa referència a
l’informe favorable que avui es proposa a aprovació.
Es tracta d’un Hipermercat Esclat que es vol implantar a l’avinguda de les
Alegries, en el sector de Sant Quirze, de 4.500 m2 i situat dins de trama
urbana consolidada.
Comptarà amb 540 places d’aparcament i el projecte s’adequa al PTSEC
vigent, així com al planejament urbanístic. Hem de recordar que segons
l’estudi de l’oferta i la demanda comercial del POEC de Lloret, pràcticament
el 30% dels nostres residents es desplacen fora a fer les seves compres.
Seguidament, dóna lectura a la proposta.
Intervé el Sr. Coloma dient que ells van aprovar el PTSEC i que en aquest,
així com en el POUM, era clara la fugida de clients de Lloret a les poblacions
veïnes per fer les seves compres.
En un altre moment, ja varem fer aquest informe, si bé, com ja s’ha dit, la
llicència, en última instància, la dóna la Generalitat de Catalunya. Es evident
que a Lloret falten equipaments comercials.
Catalunya té un model propi de comerç en el que s’incentiva el petit i mitjà
comerç, però que ha d’anar acompanyat de determinat nombre
d’establiments més grans.
Creiem que paral.lelament a donar aquest informe, hem d’incentivar el petit
i mitjà comerç, com fa, per exemple, l’Associació de Comerciants del Rieral.
Creu que l’Ajuntament també ha de fer-ho i per això demana l’obertura de
l’oficina de comerç, tal i com ja s’havia dit que es faria.
Ja sap que es fan coses, com últimament la tarja de comerç, però hem de
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continuar innovant i incentivant el nostre comerç, i per fer-ho entén que
seria bo tenir un programa marc.
De totes maneres, tal i com ja van fer en l’altra ocasió, el seu vot serà
favorable.
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que es tracta d’un tràmit administratiu,
donat que la llicència la dóna la Generalitat de Catalunya, i creu que també
és necessari aquest tipus d’establiment. Per tant, el seu vot serà a favor.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que es referirà no sola a aquest
punt sinó als altres dos que són semblants a aquest.
Nosaltres creiem que la implantació d’aquests dos hipermercats pot ser una
bona oportunitat per millorar l’oferta comercial del municipi i que, com
establia l’estudi del POEC, pot evitar el desplaçament de molts lloretencs a
fer les compres d’hipermercats a poblacions veïnes, cercant varietat i millors
preus. Estem parlant de dos hipermercats d’empreses diferents, això crearà
una nova competència que pot beneficiar al consumidor.
També hem pensat en el comerç tradicional de Lloret i no sabem de quina
manera pot afectar a la seva supervivència la implantació de tants m² de
comerç d’hipermercat. Encara que, a poblacions veïnes, com ara Blanes, on
tenen una forta implantació de grans àrees, tenim notícia que el comerç
tradicional sembla que té bona salut, evidentment obviant la crisi actual. I,
tenint en compte que una bona solució és l’especialització, volem preguntar
a l’equip de govern, i especialment al Regidor de comerç, senyor Llasera, si
ha fet un treball de camp sobre la repercussió que pot tenir en el comerç
local la implantació d’aquests
hipermercats, i, en aquest cas, quines
mesures prendrien per minimitzar-ne l’impacte.
A continuació, pren la paraula el Sr. Austrich dient que des del PSC veuen
positiu la implantació al terme municipal de Lloret de Mar de grans
superfícies comercials.
Es un dret dels consumidors predisposar d’una oferta àmplia. Creiem que
ajudarà a què els usuaris no hagin de desplaçar-se a altres poblacions per
realitzar les seves compres. A més, és una manera de crear nous llocs de
treball.
Ens agradaria, això si, que paral.lelament a l’inici de les obres es tingui la
previsió d’un nou aparcament, proporcional a la part que es perdrà en aquell
sector.
Tot i que tindrà 540 places d’aparcament per ús dels clients de l’hipermercat
Esclat, demanaríem que es tingui en compte abans d’aprovar el projecte, i
per l’experiència de Vidreres, que l’entrada de vehicles al pàrquing de
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l’hipermercat no es realitzi per accés directe a la carretera, sinó per la part
posterior, a fi que no colapsar l’Avinguda de les Alegries, que és una via
important de circulació.
Donat que compleix amb tota la normativa del POUM, del PTSEC i de la Llei
d’Equipaments Comercials, veuen bé el tràmit administratiu per a la
implantació d’aquest hipermercat a Lloret.
Contesta el Sr. Llasera agraint la posició favorable de tots els grups.
Confirma, com ja ha dit alguns, que aquesta és la segona vegada que
aquest informe es passa pel Plenari, donat que el primer ja ha caducat.
Des de l’Ajuntament i el propi sector, ja s’estan fent actuacions a favor del
comerç. Així, recorda que en l’any 2003, juntament amb l’Associació de
Comerciants, es va aprovar un pla de dinamització. En breu obrirem l’oficina
de comerç. Tal i com s’ha dit, la tarja de comerç ha tingut molt d’èxit i vol
aprofitar l’avinentesa per felicitar a l’Associació de Comerciants del Rieral
perquè realment és molt activa.
Evidentment, les petites botigues s’han d’especialitzar i aquesta és la seva
sortida davant la competència dels hipermercats que poden oferir millors
preus.
La nova directiva europea, donat que no tenim 70.000 habitants, no ens
afecta quant a la llibertat d’establiment d’aquesta superfície, i haurem
d’estar a la nova legislació que tregui la Generalitat de Catalunya.
Respecte al tema que ha comentat al Sr. Austrich sobre l’entrada del
pàrquing, es tindrà en compte.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que l’hipermercat construirà
540 nous aparcaments, però quedaran preparats més de 1.000.
Evidentment, l’entrada a l’aparcament haurà de ser per darrera i està segur
que així constarà al projecte.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès que en data 04/12/09 el Sr. Josep Font i Fabregó, actuant en
nom i representació de la mercantil GESDIP SAU, GRUP BON PREU,
va presentar instància en el registre general de l’Ajuntament,
sol.licitant informe favorable a la implantació d’un hipermercat
“ESCLAT” de superfície aproximada 4.500 m2 a l’Avgda. de les
Alegries (Sector Sant Quirze) de Lloret de Mar.
Atès que l’article 7 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre,
d’equipaments comercials, estableix que per a l’obertura de grans
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establiments comercials cal disposar de la llicència comercial de la
Generalitat, prèviament a les sollicituds de les llicències municipals
d’obres i activitats.
Així mateix, l’esmentat article estableix que en el tràmit de la llicència
comercial de la Generalitat la persona sollicitant ha d’aportar un
informe favorable emès per l’Ajuntament del municipi en el terme del
qual es pretén obrir, i que l’informe ha de ser aprovat pel Ple de
l’Ajuntament i s’ha de motivar tenint en compte els criteris de
valoració que estableix l’article 10 d’aquesta llei. El citat informe té
caràcter vinculant en cas de ser desfavorable.
Atès que l’article 14.1 c) del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel
qual es desplega la llei 18/2005 disposa que per tal que la Generalitat
pugui resoldre la sol.licitud de llicència comercial el sol.licitant ha
d’aportar, entre d’altra documentació, l’anteriorment citat informe
favorable de l’ajuntament i un certificat actualitzat d’aprofitament
urbanístic, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, on
consti, a més, l’adequació del projecte en qüestió al planejament.
Vist l’informe emès pel Coordinador de Comerç i Promoció Econòmica
d’aquest Ajuntament en el que, després de valorar els diversos
aspectes a tenir en compte per a la realització del referit informe
d’acord amb l’article 10 de la llei 18/2005, emet informe favorable a
la sol.licitud efectuada per l’empresa GESDIP SAU, GRUP BON PREU,
condicionant la seva eficàcia a l’obtenció per part d’aquesta empresa
de l’informe favorable sobre el grau d’implantació comercial de la
Generalitat.
Vist que s’aporta la resolució favorable de la Generalitat sobre el grau
d’implantació comercial d’aquest establiment situat a l’avinguda de les
Alegries, s/n, Pla Parcial Sector Sant Quirze, de data 13 d’octubre de
2009.
Vist l’Informe de compatibilitat urbanística emès pels Serveis Tècnics
d’Urbanisme en data 7/12/09, en el que es posa de manifest que la
implantació d’aquest hipermercat és compatible, pel que fa als usos
urbanístics, amb el planejament urbanístic vigent.
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 l’informe favorable emès pel Coordinador de Comerç
i Promoció Econòmica d’aquest Ajuntament, sobre la sollicitud de
GESDIP SAU, GRUP BON PREU per a la implantació d’un hipermercat
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“ESCLAT” a l’Avinguda de les Alegries, Sector Sant Quirze de Lloret de
Mar.
SEGON. Notificar aquest acord, adjuntant còpia compulsada dels
referits informes, a GESDIP SAU, per tal que puguin presentar davant
la Direcció General de Comerç la corresponent sollicitud per a
l’obtenció de la preceptiva llicència comercial.
3. APROVACIÓ DE L’INFORME FAVORABLE RELATIU A LA
SOLLICITUD DE LLICENCIA COMERCIAL PER A LA IMPLANTACIÓ
D’UN HIPERMERCAT “CHAMPION” A LLORET DE MAR.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Llasera dient que
l’informe té el mateix contingut que l’anterior, al que ha donat lectura, si bé
a una altra empresa, aquesta vegada Supermercados Champion SA i en un
altre indret, en concret la zona de Santa Clotilde Nord (PAU 33).
En aquesta ocasió la superfície total de venda és de 3.400 m2 i 408 places
d’aparcament. També s’adequa al PTSEC vigent i al POUM. També està
localitzat en trama urbana consolidada, i no repetirà la resta de l’informe,
perquè és igual que el punt anterior.
Intervé el Sr. Austrich dient que tal com hem manifestat en el punt anterior,
el PSC veuen positiu tant per una nova oferta als consumidors com per als
nous llocs de treball que originarà aquest nou supermercat en aquest cas,
de la marca Champion (Carrefour).
Tot i que les places d’aparcament són de 408, compleixen amb la
normativa, ja que la superfície de venda és de 3.400 m2, si bé els hagués
agradat que fossin 450 places, tenint en compte el total de m2 construïts.
Demanem també, com han explicat en el punt anterior, que l’entrada no
sigui per accés directe a la carretera, sinó per la part posterior.
Volen recordar, tal i com consta a l’expedient, que el projecte ha de ser un
edifici emblemàtic, a fi que dignifiqui l’entrada de Lloret i l’enllàs amb la
futura entrada a la via que vindrà de l’autopista. Votaran a favor.
Contesta el Sr. Llasera que el tema tant de l’entrada com de les
característiques del projecte, es tindrà en compte per als tècnics en el seu
moment.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès que en data 11/11/09 el Sr. Pier Giorgio Serafini, actuant en
nom i representació de la mercantil SUPERMERCADOS CHAMPION
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S.A, va presentar instància en el registre general de l’Ajuntament,
sollicitant informe favorable a la implantació d’un hipermercat
“Champion” de superfície aproximada 4.800 m2 construïts amb una
superfície de venda de 3.400 m2 a la zona de Santa Clotilde Nord
(P.A.U 33) de Lloret de Mar.
Atès que juntament a l’esmentada sollicitud s’acompanyava còpia de
la Resolució de la Direcció General de Comerç, de data 06/02/09, que
informa favorablement sobre el grau de concentració comercial de
l’empresa CHAMPION en l’àrea de influència.
Atès que l’esmentat informe favorable tenia un termini de caducitat
de 6 mesos i que en data 5/11/2009 la mercantil SUPERMERCADOS
CHAMPION S.A ha demanat novament l’emissió d’Informe favorable
sobre el grau de concentració comercial.
Atès que l’article 7 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre,
d’equipaments comercials, estableix que per a l’obertura de grans
establiments comercials cal disposar de la llicència comercial de la
Generalitat, prèviament a les sollicituds de les llicències municipals
d’obres i activitats.
Així mateix, l’esmentat article estableix que en el tràmit de la llicència
comercial de la Generalitat la persona sollicitant ha d’aportar un
informe favorable emès per l’Ajuntament del municipi en el terme del
qual es pretén obrir, i que l’informe ha de ser aprovat pel Ple de
l’Ajuntament i s’ha de motivar tenint en compte els criteris de
valoració que estableix l’article 10 d’aquesta llei. El citat informe té
caràcter vinculant en cas de ser desfavorable.
Atès que l’article 14.1 c) del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel
qual es desplega la llei 18/2005 disposa que per tal que la Generalitat
pugui resoldre la sollicitud de llicència comercial el sollicitant ha
d’aportar, entre d’altra documentació, l’anteriorment citat informe
favorable de l’ajuntament i un certificat actualitzat d’aprofitament
urbanístic, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, on
consti, a més, l’adequació del projecte en qüestió al planejament.
Vist l’informe emès pel Coordinador de Comerç i Promoció Econòmica
d’aquest Ajuntament en el que, després de valorar els diversos
aspectes a tenir en compte per a la realització del referit informe
d’acord amb l’article 10 de la llei 18/2005, emet informe favorable a
la sol.licitud efectuada per l’empresa SUPERMERCADOS CHAMPION
S.A, condicionant la seva eficàcia a la renovació de l’informe favorable
sobre el grau d’implantació comercial de la Generalitat.

8

Vist l’Informe de compatibilitat urbanística emès per l’Arquitecte
Municipal del servei urbanisme en data 7/05/09, en el que es posa de
manifest que la implantació d’aquest hipermercat és compatible, pel
que fa als usos urbanístics, amb el planejament urbanístic vigent.
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 l’informe favorable emès pel Coordinador de Comerç
i Promoció Econòmica d’aquest Ajuntament, sobre la sol.licitud de
SUPERMECADOS CHAMPION S.A per a la implantació d’un
hipermercat “CHAMPION” a la zona de Santa Clotilde Nord (P.A.U 33)
de Lloret de Mar, condicionant la seva eficàcia a l’emissió de nou
informe favorable per part de la Direcció General de Comerç de la
Generalitat sobre el grau d’implantació comercial.
SEGON. Notificar aquest acord, adjuntant còpia compulsada dels
referits informes, a SUPERMERCADOS CHAMPION S.A, per tal que
puguin presentar davant la Direcció General de Comerç la
corresponent sollicitud per a l’obtenció de la preceptiva llicència
comercial.
4. APROVACIÓ DE L’INFORME FAVORABLE RELATIU A LA
SOLLICITUD DE LLICÈNCIA COMERCIAL PER A LA IMPLANTACIÓ
D’UN RECINTE COMERCIAL A L’AVINGUDA DE LES ALEGRIES
(SECTOR SANT QUIRZE) DE LLORET DE MAR.
D’ordre de la Presidència pren la paraula el Sr. Llasera dient que aquest
tema està lligat al segon punt de l’ordre del dia d’aquest Ple. Es tracta
també d’un informe favorable per a un recinte comercial a l’avinguda de les
Alegries, sector Sant Quirze. En aquest cas, l’empresa promotora Nova
Lloret SA., no està considerada com a gran empresa en el sector comercial,
i és pel que no és necessari que obtingui l’informe sobre el grau
d’implantació comercial (IGI).
Es tracta d’un recinte comercial, amb una superfície total de venda de
12.292 m2, que inclou l’hipermercat que hem parlat en el punt segon, així
com superfícies dedicades a sectors especialitzats d’esports, maquinària,
bricolatge, etc. El nombre de places d’aparcament és de 1.008, segons
normativa, però les previstes són 1.074. Evidentment, compleix amb el
PTSEC i el POUM i està localitzat en trama urbana consolidada.
Intervé el Sr. Coloma dient que no es tracta d’un tercer hipermercat, sinó
d’un recinte comercial. I que, a l’igual que en els altres 2 punts, nosaltres
solament informem i la Generalitat decideix.
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En relació als punts que avui hem passat de centres comercials, ells aposten
per aquest de Sant Quirze, doncs es fa en una entrada molt important per a
Lloret, entrada que ha de quedar bé perquè faci més de ciutat, que no de
polígon industrial, com fins ara.
L’avantprojecte els sembla bo, i més si l’arquitecte és el mateix que va
dirigir el POUM. Haurà de ser un indret on es pugui passejar amb un
urbanisme de ciutat.
Pren la paraula, seguidament, el Sr. Garcia i diu que, en aquest cas, qui
demana aquesta llicència de recinte comercial no és una empresa comercial
com les dels dos punts anteriors, és una promotora per després fer el seu
negoci. I ho trobem lícit i normal. I ho entra al registre per urgència, en
previsió, per si les noves lleis europees sobre el comerç a les que s’ha
d’adaptar la Generalitat, i que entren en vigor a principi d’any, no els
permetés els mateixos m² de comercial que es permeten ara.
En aquest punt la nostra reflexió és la mateixa que en els anteriors: ens
preocupa com pot afectar al comerç local, però estem segurs que generarà
beneficis per Lloret. I per això votaran a favor.
Seguidament, intervé el Sr. Elorza dient que en aquest punt repeteixen el
discurs fet en els dos anteriors. Es dóna compliment a la legalitat vigent i en
base a això creuen positiu potenciar el comerç a la nostra ciutat.
Evidentment, també mostren la seva preocupació per al petit comerç, per la
qual cosa s’hauran de fer totes les actuacions pertinents per a la seva
defensa. En definitiva, votaran a favor.
Contesta el Sr. Llasera dient que creu que ens hem de felicitar tots plegats
per aquestes aprovacions. Es tracta de mitjanes superfícies i en concret
aquest recinte comercial pot ajudar a crear una bona zona comercial. Creu
que tot això afavoreix el comerç de Lloret en general.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que avui es dóna un pas
endavant d’una feina començada des de fa temps.
El POUM ja va servir per dimensionar el que volíem, i ara ho estem
gestionant. També en el seu moment varen aprovar el POEC.
Entén que el que estem aprovant són noves oportunitats per a Lloret. Som
una població de 40.000 habitants que amb els nostres visitants podem
arribar a 250.000. Som una atracció respecte a altres municipis quant a
diferents temes. Ara ho hem de ser també del comerç, i és per això que
hem apostat per la necessària reconversió del comerç tradicional.
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Abans s’ha parlat de l’Associació de Comerciants del Rieral, per la seva bona
tasca, creant un model de comerç de barri. També altres barris estan fent
una promoció conjunta. Confiem que, en el casc antic, on encara hi ha
temes per decidir, també es faci.
Hem de veure un important canvi en el comerç tradicional, com ja s’ha dit,
s’ha d’especialitzar, s’ha d’adaptar i posar en valor els aspectes
arquitectònics i urbanístics.
Els nous equipaments estan en els accessos a Lloret, un per l’entrada de
Vidreres i l’altre per la de Blanes. En aquest cas, en un edifici que ha de ser
singular.
Aquests equipaments també són importants per la vialitat, i sols són viables
si hi ha suficients places d’aparcaments. Com ja s’ha dit, aquestes
augmenten notablement.
Reitera que tot això són passos endavant en benefici del comerç, resituant
el nostre comerç i, en definitiva, en repercussions molt importants per a tots
nosaltres.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès que en data 04/12/09 la Sra. Francisca Dalmau Colomer,
actuant en nom i representació de la mercantil NOVA LLORET S.A, va
presentar instància en el registre general de l’Ajuntament, sol.licitant
informe favorable a la implantació d’un Recinte Comercial a l’Avgda.
de les Alegries de Lloret de Mar, al Sector Sant Quirze, de 12.292 m2
de sala de venta total. El recinte estaria composat per diferents
establiments comercials, entre els quals hi hauria un hipermercat de
4.500 m2 de sala de venda i un establiment especialitzat d’esports
de 1.778 m2 de sala de venda.
Atès que l’article 7 de la Llei 18/2005, de 27 de desembre,
d’equipaments comercials, estableix que per a l’obertura de grans
establiments comercials cal disposar de la llicència comercial de la
Generalitat, prèviament a les sollicituds de les llicències municipals
d’obres i activitats.
Així mateix, l’esmentat article estableix que en el tràmit de la llicència
comercial de la Generalitat la persona sollicitant ha d’aportar un
informe favorable emès per l’Ajuntament del municipi en el terme del
qual es pretén obrir, i que l’informe ha de ser aprovat pel Ple de
l’Ajuntament i s’ha de motivar tenint en compte els criteris de
valoració que estableix l’article 10 d’aquesta llei. El citat informe té
caràcter vinculant en cas de ser desfavorable.
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Atès que l’article 14.1 c) del Decret 378/2006, de 10 d’octubre, pel
qual es desplega la llei 18/2005 disposa que per tal que la Generalitat
pugui resoldre la sol.licitud de llicència comercial el sol.licitant ha
d’aportar, entre d’altra documentació, l’anteriorment citat informe
favorable de l’ajuntament i un certificat actualitzat d’aprofitament
urbanístic, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, on
consti, a més, l’adequació del projecte en qüestió al planejament.
Vist l’informe emès pel Coordinador de Comerç i Promoció Econòmica
d’aquest Ajuntament en el que, després de valorar els diversos
aspectes a tenir en compte per a la realització del referit informe
d’acord amb l’article 10 de la llei 18/2005, emet informe favorable a
la sol.licitud efectuada per l’empresa NOVA LLORET S.A.
Vist l’Informe de compatibilitat urbanística emès pels Serveis Tècnics
d’Urbanisme en data 9/12/09, en el que es posa de manifest que la
implantació d’aquest recinte comercial és compatible, pel que fa als
usos urbanístics, amb el planejament urbanístic vigent.
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 l’informe favorable emès pel Coordinador de Comerç
i Promoció Econòmica d’aquest Ajuntament, sobre la sol.licitud de
NOVA LLORET S.A per a la implantació d’un Recinte Comercial a
l’Avinguda de les Alegries, Sector Sant Quirze de Lloret de Mar.
SEGON. Notificar aquest acord, adjuntant còpia compulsada dels
referits informes, a NOVA LLORET S.A, per tal que puguin presentar
davant la Direcció General de Comerç la corresponent sollicitud per a
l’obtenció de la preceptiva llicència comercial.
5.ADJUDICACIÓ
PROVISIONAL
DEL
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT RENTING, DE 2 INSTALLACIONS
FOTOVOLTAIQUES, SOBRE LA COBERTA DE DOS EDIFICIS DE
TITULARITAT PÚBLICA A LLORET DE MAR A L’EMPRESA TFM
ENERGIA SOLAR, SA.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Riera dient que malgrat que
s’han fet gestions des de fa dies amb el Departament d’Ensenyament,
encara no han donat la seva resposta, per la qual cosa s’ha reduït l’objecte
del contracte, de moment.
Seguidament, dóna lectura íntegra de la proposta.
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Intervé el Sr. Coloma dient que no estan en contra de la instal.lació de les
citades plaques, sinó de la manera com s’ha fet, i avui és l’exemple. El plec
parlava de 4 edificis i solament s’adjudica per 2, si bé ja sabem que el plec
de condicions ja preveia aquesta possibilitat. Continua sense entendre les
presses.
No entren a valorar l’informe tècnic, però l’empresa que queda segona
produïa més kilowatts que l’altre, i això no deixa de sorprendre.
Ja va dir en l’anterior Ple que no entenia les presses que té l’equip de
govern, i avui encara les entén menys quan s’està a l’espera de saber el que
diu el Departament d’Ensenyament. Es per aquestes raons que votaran en
contra.
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que ell no hi era en el Plenari en el que
es va aprovar aquest plec de condicions, però pensa que és un bon intent
d’utilitzar les noves tecnologies en un tema tant important com l’energia.
No sap si al posar al plec de condicions els col.legis, hi ha un error de
previsió, però si que vol preguntar si s’ha demanat permís a les Ampa
respectives.
Entén que si es porta a terme pot ser bo tant per l’Ajuntament com per
l’empresa adjudicatària, donat que hi ha un pressupost equilibrat entre
entrades i sortides.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient
Copenhaguen ens demostren dues evidències:
-

que

primer

Kyoto

i ara

Una que l’escalfament del planeta i el canvi climàtic són realitats
científicament contrastades.
L’altra, que en aquestes
conferències, tant de Kyoto com de
Conpenhaguen, serà molt difícil aconseguir uns percentatges de
reducció de gasos d’efecte hivernacle, suficients a curt termini, que
permetin alentir aquest procés d’escalfament del planeta.

Per tant, s’imposa una política de passos petits i de petits gestos que, en
definitiva, contribueixin a la reducció d’emissions contaminants. I aquest
n’és un, la installació de plaques solars per produir energia neta i no
contaminant, i tant de bo, tots els municipis fessin aquest petit gest. Per
això varem votar a favor i avui ho tornarem a fer, malgrat no entendre les
presses i les despeses addicionals que han generat aquesta adjudicació, que
ratllen la improvisació.
Nosaltres varem aprovar la installació de quatre estacions fotovoltaiques, i
de moment només seran dues, perquè no tenen encara els permisos del
departament d’educació de la Generalitat per a la installació als collegis
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Pere Torrent i Àngels Alemany, i a més hem hagut de pagar una sobretaxa
d’urgència per la inserció a les publicacions del BOE i BOP. Estic segur que
tot això ens ho explicaran, així com també la seva opinió sobre la carta
enviada pel Collegi d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona, que qüestiona
aquest tipus de licitació.
A continuació, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que ell està a favor de la
utilització de noves tecnologies i d’obtenir energia amb formes alternatives.
Per això donaran un vot de confiança en aquest tema i confia que tothom
entengui perquè es fa ara i d’aquesta forma.
Tot seguit, intervé el Sr. Elorza dient que ja a l’anterior Ple van votar en
contra per la precipitació en què es portava el tema i perquè no tenien totes
les dades.
Ja sap que rendibilitzar econòmicament actuacions mediambientals és molt
difícil, que la rendibilitat està en altres coses. Continuen pensant si s’ha
estudiat bé aquesta proposta i pensen, a l’igual que en el Ple anterior, que
s’està actuant amb precipitació.
Avui la Generalitat ha aprovat la gestió de plaques fotovoltaiques en el
Departament d’Ensenyament, però ho han fet de forma correcta. Ja saben
que la intenció de l’equip de govern és bona, però a l’expedient no queda
prou acreditat que es produeix un estalvi energètic.
També els genera dubtes el tema dels pagaments, així com l’informe tècnic
en relació a la productivitat. Quina és aquesta?.
En definitiva, la idea és bona però s’ha desenvolupat de forma precipitada i
no de la millor manera.
Contesta el Sr. Riera que en el tema de l’energia hi ha una realitat que
poden constatar tots els ciutadans, i és que l’energia és necessària i en
aquest moment la part més important prové de la que s’extrau dels fòssils, i
aquests ja se sap que s’acabaran algun dia.
També és una realitat que les emissions de CO2 com a producte de la
combustió produeixen l’efecte hivernacle amb els problemes de tota mena
que això genera, i que la comunitat mundial ja ha demanat prendre
mesures per a la seva reducció.
Entén que també els municipis hem d’actuar per contribuir a reduir aquests
efectes nocius, i ho hem de fer al menys de 4 maneres: aconseguint
l’eficiència energètica; treballant perquè la mobilitat s’aconsegueixi
contaminant menys i emetent menys gasos que produeixin l’efecte
hivernacle; treballant també el tema dels residus i el cicle de l’aigua; i per
últim, desenvolupant la generació d’energia per formes alternatives.
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I avui, és aquesta última línia la que treballem, intentant produir energia de
forma alternativa per substituir el sistema actual. Es en aquest marc en el
que s’ha d’incloure aquesta acció.
Tenim l’obligació de conscienciar als ciutadans, i per això nosaltres, els
municipis, hem de donar exemple, perquè tot plegat és una necessitat de
tothom.
La pressa bé donada perquè l’estat fixa cada mes un preu, i a vegades és a
la baixa, per la qual cosa hem de fer-ho com més aviat possible per garantir
el millor preu.
Creu que els avantatges per produir aquesta energia són nombroses i no cal
incidir, però a part de les ja esmentades de mediambiental també hi ha de
tipus econòmic, donat que, com ja hem dit, l’Estat paga aquesta energia i,
per tant, l’Ajuntament també es beneficiarà econòmicament, perquè es fa
amb rènting, amb la qual cosa no utilitzem recursos propis per invertir-los
en aquesta activitat, i els podem utilitzar en altres coses.
També es creen llocs de treball de caràcter tècnic. En definitiva, que són
molts els factors de tota mena que fan que aquesta sigui una bona decisió.
Creu que l’informe tècnic és clar sobre el tema de la productivitat, i en tot
cas és un tema que els tècnics poden aclarir si algú ho considera necessari.
El Reial Decret únicament permet que aquesta energia serveixi per
subministrar a la xarxa, perquè el seu ús directe és molt difícil i, a més, no
està permès per la legislació vigent.
L’equilibri econòmic està en mans de l’Estat.
No renunciem a què es posin les plaques també als 2 centres
d’ensenyament, i continuaran insistint. De fet, també ens hem posat en
contacte amb els responsables de l’oficina de canvi climàtic perquè ens
ajudin en aquest tema.
De totes maneres, això no és suficient perquè no complim els terminis que
tenim previstos. En definitiva, és important la reducció d’emissions, hem de
sensibilitzar els nostres ciutadans, i aquesta és una obligació, no sols dels
estats sinó dels municipis i, en definitiva, de tots els ciutadans.
De nou, intervé el Sr. Teixidor dient que quan ell va presentar als
pressupostos una modificació en un col.legi, se li va denegar adduint que no
havia consultat a les Ampa. Per tant, considera que ara també s’hauria de
fer.
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Pren la paraula, novament, el Sr. Garcia demanant que se li contesti en
relació a la carta del Col.legi d’Enginyers a la que s’ha referit en la seva
primera intervenció.
Seguidament, intervé de nou el Sr. Elorza, dient que no insistirà que els
arguments per votar en contra són els que van donar en el Ple anterior i ha
recordat en la seva primera intervenció, i que no cal que els convenci sobre
la bondat de l’energia produïda per plaques fotovoltaiques, doncs aquesta
no és la discussió.
El seu vot en contra és per la forma en què s’ha fet, per la seva precipitació
i falta de claredat, la qual cosa els segueix generant els mateixos dubtes del
Ple anterior.
Finalitza les intervencions el Sr. Riera dient que no són convincents els
dubtes que alguns grups de l’oposició han esmentat.
Es comentarà el tema a les Ampa i respecte a la carta del Col.legi
d’Enginyers, dir que el projecte d’enginyeria ho presentarà l’empresa
adjudicatària a posteriori, tal i com es diu en el plec de condicions i no ha
d’ésser l’Ajuntament.
L’empresa adjudicatària farà que un enginyer, bé de la pròpia empresa o
contractat a l’efecte, faci el projecte. De totes maneres, recorda que el plec
ha estat exposat a informació pública sense que s’hagi presentat cap
al.legació, i estem en un país on regeix la llibertat d’empresa.
En data 3 de setembre, es va fer una carta al Delegat d’Ensenyament
demanant autorització, sense que fins avui hagi contestat. Com ja he dit
abans, s’informarà a les Ampa i es farà una campanya informativa a les
escoles.
Sense més deliberació, i per 14 vots favorables dels regidors de CIU, PP i
ICV-EUIA, 1 abstenció del regidor del GRILL, i 5 vots en contra dels regidors
present de PSC-PM i ERC, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
El Ple municipal, en sessió de 28/09/2009, va prendre l’acord de
incoar expedient de contractació administrativa del subministrament
mitjançant renting de 4 installacions fotovoltaiques sobre la coberta
de 4 edificis de titularitat pública a Lloret de Mar i obrir la
convocatòria corresponent, determinant que l’adjudicació d’aquest
contracte es dugués a terme mitjançant el procediment obert i
tramitació ordinària. Així mateix, en el citat acord es va aprovar
inicialment el plec de condicions econòmico-administratives i
jurídiques així com també el plec de condicions tècniques reguladores
el procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentat contracte de
subministrament.
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Realitzades les corresponents publicacions en els butlletins oficials
corresponents (DOUE, BOE, DOGC i BOP), així com en el perfil del
contractant de la web municipal, dins el termini establert van
presentar pliques les empreses següents:
Plica núm. 1.- TFM ENERGIA SOLAR, S.A.
Plica núm. 2.- SOLARIZA ENERGIA, S.L.
Plica núm. 3.- AFDA XXI, S.L.
La Mesa de Contractació va reunir-se el passat dia 30/11/2009 per a
valorar la documentació que contenien els diferents sobres de les
empreses presentades. En aquest mateix acte, la mesa de
Contractació va acordar exclore la plica presentada per AFDA XXI,
S.L., atès que únicament havia presentat el sobre núm. 3 referent a
la documentació tècnica, però no havia presentat els sobres núms. 1 i
2 referents a la documentació administrativa a l’oferta econòmica.
Així mateix, va admetre a licitació la plica presentada per l’empresa
TFM ENERGIA SOLAR, S.A. i va atorgar un termini de 3 dies a
SOLARIZA ENERGIA, S.L. a fi i efecte que subsanés la no presentació
de determinada documentació administrativa exigida en el plec de
condicions.
Una vegada realitzada dins termini la corresponent subsanació en la
presentació de documentació per part de SOLARIZA ENERGIA, S.L., i
una vegada emesos els informes tècnics relatius a la valoració de les
ofertes presentades per les dues empreses admeses a licitació,
d’acord amb els criteris d’adjudicació del plec de condicions, la Mesa
de Contractació es va reunir novament en data 4 de desembre de
2009, i va acordar proposar a l’òrgan municipal competent
l’adjudicació provisional d’aquest contracte a l’empresa TFM ENERGIA
SOLAR S.A, per haver estat la que més puntuació havia obtingut,
d’acord amb els esmentats informes tècnics de valoració en relació als
citats criteris d’adjudicació del plec.
Per altra banda, en la referida sessió de 04/12/2009, la Mesa de
Contractació va comprovar que l’Ajuntament no disposava de
l’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 dues de les 4 instal.lacions fotovoltaiques objecte de
licitació, concretament, les que s’haurien de instal.lar en el CEIP
Àngels Alemany i en el CEIP Pere Torrent.
En relació a la manca d’autorització per a utilitzar les dues citades
instal.lacions, cal recordar que el plec de condicions, en la seva
clàusula 1ª, estableix que si l’Ajuntament no ha obtingut aquesta
autorització abans de l’adjudicació provisional, podrà procedir a reduir
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l’objecte del contracte amb totes les conseqüències jurídiques i
econòmiques que se’n derivin.
En aquest sentit, i desprès de demanar als serveis tècnics municipals
corresponents que emetessin informe respecte les conseqüències que
suposaria la reducció de l’objecte del contracte només a dues
instal.lacions (Teatre municipal i Dipòsit Puig de Castellet), la Mesa de
Contractació va prendre l’acord de proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació provisional del contracte a l’empresa TFM ENERGIA
SOLAR S.A, precisant que es reduïa l’objecte del contracte a només
dues instal.lacions fotovoltaiques, i especificant el preu del renting
d’acord amb el càlcul de reducció proporcional que havien efectuat els
tècnics municipals en el seu informe.
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 les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals
i Turisme, adopta el següent ACORD:
PRIMER.Adjudicar provisionalment a l’empresa “TFM ENERGIA
SOLAR S.A” el contracte de subministrament, mitjançant renting, de
2 installacions fotovoltaiques sobre la coberta de 2 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 i dipòsit Puigcastellet

- Preu: 1.012.440,25 €, (IVA a part)
Les quotes mensuals abans d’IVA seran les següents:
-

Anys de l’1 a 5 ..................... 5.127,74 €
Anys del 6 al 10 ................... 5.626,53 €
Anys de l’11 al 15 ................ 6.119,73 €

- Durada: 15 anys comptats a partir de la data de signatura de
l’acta de recepció formal de la installació per part de l’Ajuntament.
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No obstant, i en cas que en un futur es disposi de les autoritzacions
del Departament d’Educació per a poder utilitzar els dos esmentats
CEIP’S, l’Ajuntament podrà realitzar la corresponent modificació
contractual als efectes d’incloure’ls dins l’objecte del contracte.
SEGON.- L’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional no podrà
produir-se abans de que hagin transcorregut 15 dies hàbils comptats
des de l’endemà de la publicació de l’esmentada adjudicació
provisional en el “Perfil del Contractant” del web municipal, que es
realitzarà el dia 16/12/09.
TERCER.- Durant aquest termini, l’adjudicatari provisional haurà de
presentar la documentació a la que es fa referència a la clàusula 13
del plec de condicions. Així mateix, haurà de constituir la garantia
definitiva, d’import 50.622 €, i abonar les despeses previstes a la
clàusula 6ª del plec de condicions econòmico administratives.
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a totes les empreses que
han pres part en aquest procediment, així com a la Intervenció
municipal i a la secció de medi ambient, i publicar-ho al Perfil del
Contractant.
6.APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI
URBANÍSTIC SANTA CLOTILDE NORD ENTRE L’AJUNTAMENT I LA
MERCANTIL PROMOCIONES SOLMAR 2001, SL.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que es
tracta de finalitzar aquest tràmit administratiu, que va començar amb
l’aprovació en el Ple de 15 de juny, de la ratificació de la modificació del
conveni urbanístic Santa Clotilde Nord.
Durant la informació pública, no s’ha presentat cap al.legació i és per això
que avui es proposa la seva aprovació definitiva i la seva publicació.
Dóna lectura a la proposta.
Intervé el Sr. Garcia dient que el tema d’aquest conveni urbanístic amb
SOLMAR ja es va debatre i la nostra opinió i posició ja va quedar fixada.
Tornar a parlar d’aquest conveni, és tornar a parlar de la mala gestió i
manca d’eficàcia de l’equip de govern en tot aquest afer. En definitiva, ells
s’abstindran.
Pren la paraula el Sr. Elorza dient que tots tenim fixada la nostra postura
sobre aquest tema. Ja van dir que entenien que la modificació del conveni
havia estat una bona solució, si bé era millorable i, per tant, mantindran la
seva postura d’altres Plens en aquest punt.
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Contesta el Sr. Valls dient que segur que era millorable però en cap cas
dolenta. Amb la ratificació de la modificació d’aquest conveni, es va
solucionar un tema, una problemàtica, que no va estar creada per
l’Ajuntament. No hem d’oblidar la conjuntura de la crisi política i també la
possibilitat de la instal.lació d’una activitat comercial que es possibilita amb
aquest conveni.
No va a ser fàcil, i les negociacions van ser llargues i dures, però la final van
estar molt contents perquè es van poder aconseguir els objectius del
conveni, que són entre altres la consecució de 35 m2 de penyassegat i el
cobrament de més de 10 milions d’euros, i 1 milió més si al final es fa un
centre comercial. Però el més important és que es va solucionar el problema
de moltes famílies que ja havien començat a pagar la seva vivenda i que
estaven aturades. Aconseguim amb la modificació del conveni que es
finalitzin aquestes més de 60 vivendes.
No han perdut res i, a més, s’han tret tots els contenciosos. Si finalment el
conveni tira endavant i es compleix, entén que tots ens haurem de felicitar.
Potser la gestió es podria fer d’una altra manera, però en cap cas es pot
parlar de mala gestió.
Torna a intervenir el Sr. Garcia dient que creu que no passa res per
acceptar que s’ha fet una mala gestió. No hem d’oblidar que estem parlant
d’una empresa de morositat contrastada i creu que el Sr. Valls ha fet una
mica el compte de la lletera.
Finalitza dient que es reafirma que va ser una mala gestió i que això és una
evidència.
De nou, pren la paraula el Sr. Elorza dient que segur que nosaltres el tema
l’haguessim gestionat d’una altra manera, però estan d’acord en que s’havia
de desencallar la problemàtica que afectava a un grup nombrós de famílies.
Creu que l’Ajuntament va cometre l’error d’haver fet la divisió horitzontal i
la inscripció registral abans que l’empresa hagués pagat i creu que hauria
d’haver estat vinculat al pagament. Ells ho haguessin fet d’aquesta manera.
Contesta novament el Sr. Valls, dient que ell accepta la crítica, però que
també el Sr. Garcia ha d’acceptar el que ell diu.
Cada anomalia de l’empresa té el seu expedient sancionador iniciat. Es cert
que l’empresa va entrar en morositat, però també que ha estat liquidada.
Existia, però ja no, i per tant creu que la gestió no es pot qualificar de
dolenta.
Mitjançant el diàleg, hem estat capaços d’arribar a un acord. Potser no és el
millor, però en cap cas és dolent.
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Hem aconseguit els objectius, que eren preservar els drets de les famílies i
de l’Ajuntament, i tenim més garanties que en el conveni original. Creu que
si el tema acaba bé, haurem d’estar tots satisfets i admetre que s’ha
gestionat bé.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde agraint el to dels diferents grups i
afegint que avui es tracta de l’aprovació definitiva de la modificació d’aquest
conveni.
Creu que no és bo mirar enrere i que l’aprovació del POUM va permetre fer
un camí en el que hem de continuar, malgrat les dificultats. Pensa que
Lloret s’està sortint com a municipi de la crisi prou bé i, per tant, hem
d’estar orgullosos i continuar tirant endavant.
Sense més deliberació, i per 15 vots favorables dels regidors de CIU, PP,
GRILL i ERC, i 5 vot abstencions dels regidors presents del PSC-PM i ICVEUiA, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
FETS:
1.- El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 15 de juny de
2009, acordà:
PRIMER. Ratificar la modificació del conveni Urbanístic Santa Clotilde
Nord signat en data 29 de maig de 2009 entre l’Ajuntament de Lloret de
Mar i la mercantil Promociones Solmar 2001, SL.
SEGON. Sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes, amb la
publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la província, diari
d’àmbit gironí i Tauler d'Anuncis.
TERCER. Acceptar la hipoteca unilateral constituïda per part de
Promociones Solmar 2001, SL., en data 29 de maig de 2009, davant la
Notària de Lloret de Mar (Protocol núm. 1327), sobre la finca “Parcella
13M”, a favor de l’Ajuntament de Lloret de Mar com a garantia de
pagament de l’import pendent, així com també els recàrrecs, interessos i
costes que es poguessin meritar en el cas que cadascun dels imports que
resten per pagar, no se satisfés en període voluntari.
QUART. Facultar àmpliament a l’Alcalde-president o Tinent d’alcalde que
el substitueixi per a la seva acceptació i formalització dels actes
necessaris en relació al conveni urbanístic.
CINQUÈ. Donar trasllat de l’acord a la mercantil Promociones Solmar
2001, SL., a la Intervenció Municipal i als Serveis de Recaptació
executiva pel seu coneixement i efectes.

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
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núm. 132, de data 13 de juliol de 2009, Diari de Girona de data 1 de
juliol de 2009 i Tauler d'Anuncis de la Corporació. Durant aital termini,
no s’ha presentat cap allegació, segons certificació que consta en
l’expedient.
FONAMENTS DE DRET:
S’apliquen a aquest expedient els articles 98.4 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, així com l’article 25 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme; i 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.
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 definitivament la modificació del conveni urbanístic
Santa Clotilde Nord signat en data 29 de maig de 2009 entre
l’Ajuntament de Lloret de Mar i la mercantil Promociones Solmar, SL.
Segon.- Disposar la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la
província, diari d’àmbit gironí i Tauler d’Anuncis de la Corporació.
Tercer.- Donar trasllat de l’acord a la mercantil Promociones Solmar
2001, SL., a la Intervenció Municipal i als Serveis de Recaptació
executiva pel seu coneixement i efectes
7.PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOST
GENERAL PER A L'EXERCICI 2010 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.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que avui es
presenten a aprovació uns pressupostos de 76.247.189,09 euros.
D’aquesta quantitat, i parlant d’ingressos, l’increment del Cap. I en relació a
l’any passat és d’un 5’33 %; el Cap. II disminueix en un -16’66 %; el Cap.
III puja un 1’25%; el Cap. IV puja un 8’81%; el Cap. V un 7’75%; i el Cap.
VIII disminueix un -36’36%.
Continua, donant lectura a la resta de la proposta, tant de despeses com les
xifres dels pressupostos de l’organisme autònom Servei de Comunicació de
Lloret Futur SA i del pressupost consolidat.
També dóna lectura a la resta dels punts de l’acord de la proposta.
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Continua dient que la part més notable d’aquest pressupost són les
inversions, que arriben a ser un nombre de 36, i entre les que destaquen la
compra dels terrenys de Can Buch; Urcasa; Teatre Municipal; nova caserna
Policia Local; planta de tractament de residus; edifici sociocultural; piscina; i
un llarg etc.
En definitiva, és un pressupost important que hem de gestionar amb molta
cura i que creiem que dóna resposta a les necessitats de la gent de Lloret.
Intervé el Sr. Coloma dient que fins l’any passat el seu grup havia presentat
esmenes al pressupost, però aquest any no ho ha fet perquè han constatat
que no serveix de res. Algunes esmenes que l’equip de govern havia
acceptat després no s’han complert, com és el cas del wifi, els llibres de text
o del casc antic.
Entenem que el pressupost és el de l’equip de govern i, per tant, farem una
valoració política d’aquest.
Les taxes pugen un 35% i comprova que hi ha una important disminució de
l’impost de construcció. Es parla de que el pressupost d’inversió és molt
important, i ho és, però de la quantitat total, 17 milions, procedeixen de
subvencions o d’altres fonts i solament 9 de l’Ajuntament de Lloret.
Per a la nova caserna de la Policia Local es dediquen 4 milions d’euros, i
creuen que per als temps de corren, amb la crisi econòmica que patim,
s’hauria d’intentar reduir aquest cost. Tampoc toca aquest any fer una
escola, sembla.
Agraeix, perquè és una petició de cada any d’ells, els 120.000 euros
d’aportacions a les urbanitzacions. De fet, estan d’acord amb moltes de les
inversions.
Pensen que s’ha de fer un tractament contra la plaga de les palmeres i no
tallar-les, perquè el cost de les noves és molt elevat.
Ja sap que el tema de les despeses és sempre una discussió entre govern i
oposició. Creuen que s’ha de reduir el cost del Butlletí Municipal i en altres
temes que no són importants; en canvi, creu que s’hauria d’intentar la
gratuïtat del transport públic per a la gent gran als diferents hospitals de
Blanes i Calella. Potser en aquest tema s’hauria de treballar conjuntament
amb la Generalitat.
Troba a faltar una partida perquè s’incorpori l’escola de música al teatre.
Dintre de les inversions, hi ha 4 que són molt importants i sembla que
finalment aquest any es tindrà fet el sociocultural, tema molt important i
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que ajudarà a rebaixar despeses en quan ens estalviarem lloguers. No troba
partida per començar a fer les noves oficines administratives.
Ells prioritzarien els serveis socials i el manteniment. Doncs, respecte a
aquest, hi ha nombroses queixes sobre voreres, desgraciadament sobre
algunes de noves.
Confia que es finalitzi la senyalització viaria dels hotels i demana que Lloret
Futur desglossi les seves despeses per poder prioritzar. Fer promoció és bo
sempre i quan es faci bé i pensa que s’hauria d’analitzar els costos
d’algunes de les accions de promoció.
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que aquest pressupost, en part, es fa
gràcies a les ordenances fiscals que es varen aprovar i que ell també va fer.
Lamentablement, no l’han trucat per parlar dels pressupostos, com a
conseqüència no hi ha participat, i això és un fet.
Continua dient que farà esment d’alguna de les inversions, i així la caserna
de la policia local creu que és massa cara. Veu que hi ha una partida de
845.000 euros per mobiliari de l’edifici sociocultural, la qual cosa suposa que
durant aquest any s’acabarà aquesta obra, que recorda porta 2 anys de
retard i també ens estalviarem els costos dels lloguers.
Està prevista un trosset de l’àrea esportiva. Per tant, creu que s’ha de
canviar el nom d’aquesta inversió, perquè solament es fa una part. Està clar
que cadascun es preocupa més d’allò que creu. Veu que també es preveuen
ingressos per la venda de 50 places d’aparcament de l’obra de l’antiga plaça
de braus.
Constata que el 14% dels ingressos venen d’altres administracions.
Quant a les despeses, les gratificacions de la Policia Local pugen a 203.000
€, que significa un augment de 150% respecte l’any 2002. Al capítol de
personal hi ha 3 requalificacions. Vol fer esment que considera molt
important l’ampliació de l’Escola d’Hosteleria.
Li preocupa l’elevat consum de telèfon, ja que suposa més de 15.000 € al
mes. Pensa que són temes en els que s’ha de tenir cura i també que s’han
de fer accions puntuals per estalviar en determinades despeses.
Ell ha presentat una esmena proposant la construcció d’un “espai de
trobada”, és a dir, d’un centre cívic al barri del Molí, Mas Vilà i Can
Ribalaigua, amb un cost de 200.000 €, que es finançaria minorant
l’aportació municipal a Lloret Futur.
Aquesta esmena té com motiu la petició per escrit de l’Associació de Veïns
en aquest sentit. Ja la va presentar l’any passar i no se li va aprovar. El
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motiu o l’excusa va ser que aquesta associació ja utilitzava, de forma
provisional, part del nou edifici de la UEC, però sabem que l’accés és
dificultós, sobretot per les persones grans.
El pressupost de 200.000 € és el que la mateixa associació preveu i
nosaltres ho trauríem de la partida de Lloret Turisme, donat que aquesta
l’any 2004 era de 600.000 euros i ara és de 1.450.000 €. Entén que també
a Lloret Turisme hauria d’haver la voluntat d’estalvi i creu que aquesta era
la partida a sacrificar per fer aquesta inversió.
Els pressupostos són vius i, per tant, es poden modificar si és necessari. La
resta són assumibles i, per tant, el seu vot estarà en relació al que l’equip
de govern faci en la seva esmena.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que, com cada any, estan davant
d’un dels temes més importants i rellevants de la legislatura: els
pressupostos municipals. Com cada any comprovem que l’esforç econòmic
que dedica l’equip de govern a les polítiques socials, sobretot en aquest any
en què la crisi es presenta especialment dura per a les persones menys
afavorides, no respon a la realitat i a les necessitats de la població.
Nosaltres presentem unes esmenes als pressupostos que van en la mateixa
línia de l’any passat, perquè les condicions no han millorat, les mancances
són les mateixes i les necessitats han augmentat.
L’aportació que aquest any l’equip de govern ha previst fer a Lloret Futur és
de 1.450.000€, 40.000 més que l’exercici passat. La divisió operativa Lloret
Turisme, que és qui es gasta aquests diners, tradicionalment ha presentat
els seus comptes amb total opacitat. Quan, al final aquest any, ens ha
permès comprovar la seva facturació al detall del primer semestre, hem
pogut constatar un cert malbaratament dels recursos públics. I aquest és el
principal motiu pel qual volem minorar la partida dedicada a Lloret Futur i
destinar-la a d’altres partides que creiem més necessàries.
Aquestes són les esmenes que presentem:
Primera esmena:
“Destinar a la partida 3371.22699 Casal de Juventut, activitats
diverses, la quantitat de 170.000 euros, que vindria de la partida:
4320.44000 Turisme-aport. Lloret Futur SA.
Aquest total de 170.000 € es destinarà al Pla Local de Joventut.”
Segona esmena:
“Destinar a la partida 2300.48001 Benestar i Família, transferències
corrents famílies, la quantitat de 100.000 euros, que vindria de la
partida:
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4320.44000 Turisme-aport. Lloret Futur SA: 50.000 €
Aquest total de 100.000 € es destinarà a la prevenció d’exclusió social
de les famílies.”
Tercera esmena:
“Destinar a la partida 3200.22609 Ensenyament, activitats diverses,
la quantitat de 170.000 euros, que vindrien de les següents partides:
9120.22601
3380.22699
4310.22699
4320.22699
4330.22699

Òrgans de govern, atenc. repres.
Festes populars, despeses diverses
Comerç, activitats diverses
Turisme i activitats diverses
Promoció econòmica, activitats diverses

10.000
10.000
5.000
65.000
80.000

Aquest total de 170.000 € es destinaria per a engegar el programa de
gratuïtat de llibres de text a l’ensenyament obligatori públic i
concertat, i el seu posterior reciclatge.”
Quarta esmena:
“Destinar a la partida 3370.22699 Casal Jubilat, activitats pla integral,
la quantitat de 80.000 euros, que vindrien de les següents partides:
4320.44000 Turisme-aport. Lloret Futur SA
Aquest total de 80.000 euros es destinarà per al Pla Integral de la
Gent Gran.”
Cinquena esmena:
“Destinar a la partida 2300.22799 Benestar i Família, prevenció
social, la quantitat de 110.000 euros, que vindria de la següent
partida:
9120.22602
9120.10000
9240.22706

Òrgans de govern, public. (butlletí)
Òrgans de govern, retribucions
Com. I part. Ciut. Contracte (TV)

39.000
21.000
50.000

Aquest total de 110.000 € es destinarà per prevenir l’exclusió social
de les persones.”
Sisena esmena:
“Destinar a la partida 2302.22699 Promoció Dona, activitats diverses,
la quantitat de 68.500 euros, que vindrien de les següents partides:
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1510.64001
9120.47901

Serv. Urbanisme-enc.i proj.tècnics
Òrgans de govern, transf.grups mpals.

50.000
18.500

Aquest total de 68.500 euros es destinarà per al Pla Local de la
Dona.”
Pensem que aquestes esmenes faran els pressupostos més participatius, i
amb bona voluntat per part dels grups polítics poden ser perfectament
assumibles.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que aquest acte d’aprovació
de pressupost el repetim cada any. El repte aquest any és lliberar despesa
corrent, donada la greu situació econòmica. Si el Sr. Zapatero no fa rés,
l’any 2011 serà molt crític per al finançament local.
Està clar que els ingressos han baixat i determinades despeses, sobretot les
socials, pugen. Això fa que no sobrin diners per inversions, de fet, dels
gairebé 50 milions que tenim solament 100.000 euros hem pogut dedicar a
les inversions, la resta són crèdits, subvencions o altres ingressos externs.
En aquests moments difícils és quan hem de fer un major esforç de gestió,
ja que ningú regala rés. Considera que els pressupostos que es presenten
són adequats als temps que vivim i que una de les seves finalitats és la de
creació de llocs de treball. Per tot això, els aprovaran.
A continuació, intervé el Sr. Amaya dient que aquest matí en roda de
premsa, l’Alcalde Sr. Crespo ha presentat els pressupostos, els qualifica
“d’ambiciosos” i que assegura que tenen “visió de futur”.
Argumenta que són uns pressupostos que “poden estranyar” donada la
situació econòmica, però que l’equip de govern els ha “planificat” així
perquè “ho veia venir”.
Si el pressupost per al 2010 supera els 76 milions d'euros, uns 30 milions, i
aquí rectificarem, perquè són 26, no 30 per a inversions. Les partides
provenen de les finances municipals i una petita part, de l'anomenat segon
Pla Zapatero. Segons el regidor d'hisenda, Sr. Valls , es cobreixen les
“necessitats dels lloretencs” i els pressupostos “donen resposta des d’una
vessant educativa, social, esportiva i cultural, i pretenen dinamitzar la vida
econòmica de la població, enfocada al turisme”.
EL passat mes de setembre el Sr. Valls es va adreçar a la premsa dient que
la contenció en tots els aspectes marcarà el pressupost de Lloret del 2010
Comentava que en matèria de personal, el govern té clar que en cap cas
farà ampliacions de plantilla, i només s’executaran els acords. Admet, a
més, que no serà fàcil reduir despeses en aspectes com ara contractes o
acords amb empreses que obligatòriament s’han de complir.

27

Continuava dient que s’intentarien contenir també impostos i taxes per no
agreujar la situació de les famílies. En la part d’inversions, Valls manifesta la
voluntat d’iniciar projectes com el de la piscina, així com equipar nous
serveis, com ara el teatre o el centre cultural. «Ens haurem d’estrènyer el
cinturó tots plegats, perquè no es poden fer miracles». Miracle és que el
pressupost pugi 9 milions i també que s’augmenti l’endeutament, cosa de la
que ningú ha parlat.
El Sr. Crespo ens porta donant adjectius al pressupostos cada any, així el
del 2004 era un pressupost de les persones i per les persones, el del 2005,
fet pels compromisos que varen adquirir amb els lloretencs, construir i
millorar els equipaments, renovar infraestructures i oferir serveis de
qualitat, el del 2006 ja eren únics, al 2007 un altre cop un pressupost
anomenat de compromís, responsabilitat i paraula per a millorar la qualitat
de vida dels ciutadans, el del 2008 un pressupost que contemplava dos
vessants, la social i la turística i el pressupost del 2009 va ser anomenat
“contra la crisi”.
El que avui presenten per a la seva aprovació és el pressupost de visió de
futur i els qualifica d’ambiciosos.
De cara a les inversions, el total de 26 milions ve inflat pels més de 6
milions de possibles subvencions de la Generalitat i de la Diputació més 11
que venen d’altres recursos, es a dir, 2 d’aportació dels veïns d’URCASA,
quasi 4 milions d’un possible conveni de collaboració amb el Consorci Costa
Brava per a la reforma i millores de la xarxa d’aigües i més de 5 milions per
l’aportació del concessionari de la construcció de la piscina, això sumat als 9
milions a crèdit per executar la resta d’inversions, i d’aquí, moltes podríem
dir que tenen un caràcter de despesa corrent, però clar, per portar-les a
terme ens hem d’endeutar. I amb aquest pressupost arribem al rati
d’endeutament del 103,75% tot i que al final de l’exercici descomptant
l’amortització serà del 93,85%, molt atapeït al marge cap al 110% total, o
bé el 120% aprovat per l’Estat.
Subvencions que al Ple del 5 de desembre de 2006 vostè va dir que la
Generalitat no donava, que les tenien que anar a buscar, i aquesta és una
idea que vostè Sr. Crespo ha continuant venent, fiscalitzant tot allò que un
govern de la Generalitat d’esquerra ha fet pel nostre municipi i que en 23
anys de govern convergent no havia passat. Aquest és un missatge continu,
utilitza la seva figura d’Alcalde de Lloret de Mar per obtenir quotes electorals
pel Parlament de Catalunya.
Un pressupost amb menys nombre d’inversions que l’any passat, però amb
major cost d’aquestes inversions, a on ressalten com a noves la construcció
de la piscina, i la construcció de la nova comissaria de la Policia Local.
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Destacar que sobre la piscina, encara els hi quedarà molt de temps als
ciutadans per gaudir de la piscina municipal, el projecte ha quedat
modificat, es deixa de fer l’aparcament, la zona d’aigües, la zona de fitness i
la sala de rem, només s’executa el que seria pròpiament la piscina coberta.
El projecte d’una totalitat de 26.424.325,72€ queda modificat només en una
primera fase amb un cost de 12.731.397,42€.
Tindrem piscina?. Si, però dubtem que sigui a aquesta legislatura, queden 1
any i mig, i al ritme que va les obres a Lloret de Mar, massa ràpid per fer la
foto de la inauguració, això si, la primera pedra la posaran ràpid.
Quan puguin disposar de la piscina encara no es té clar qui posarà preu a la
seva utilització ja que avui només parlem de construcció, i si no hi ha ningú
interessat en la concessió del servei, a aquest Ajuntament, li pot sortir la
piscina molt cara, es a dir, l’acabarem pagant tots els ciutadans en forma de
taxes i impostos, i, el deute generat al passat exercici, tot i ser molt baix en
tipus d’interès, engreixa el deute d’aquest Ajuntament, deixant quasi sense
capacitat de maniobra a les properes legislatures.
Contestant a les paraules del Sr. Tibau a la passada Nit de l’Esport, fent
populisme i dirigint-se a aquells que estaven en contra de la piscina a Lloret,
aclarir que els socialistes estem a favor de tenir la piscina, però no a
qualsevol preu, per responsabilitat política, la piscina ha de ser un servei
rentable, a la vegada que digne per a la nostra població.
Destacar que la nova Comissaria de la Policia Local, en primer lloc va ser un
projecte molt agosarat, presentat al Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat
2008-2012, amb un projecte que tenia un preu de 8.118.044,43 €, i clar,
com tenia la subvenció dels diferents programes de la Generalitat i
Diputació d’una quantitat de 1.069.837,78€ però amb la dificultat de que
s’havia d’executar l’obra al 2012, es a dir fora de la legislatura, que han fet?
Fer un projecte amb la meitat de pressupost, es a dir, 4.380.000€ i aquí ens
han de dir quines són les diferències entre la primera comissaria projectada
i aquesta que avui volen fer i que a sobre, no compta amb cap subvenció.
Una altra inversió que no ens queda clara és la construcció de la rotonda a
l’Av. Roca Grossa, finançada per el desviament d’un major pressupostat al
PUOSC per la rotonda de l’avinguda de Vidreres.
Al pressupost del 2009, una de les inversions, subvencionada en la seva
totalitat pel Gran Casino, era la rotonda de l’avinguda de Tossa/Pau Casals,
aquesta rotonda que s’està executant ara és a l’avinguda Roca Grossa.
Preguntem si el que està executant és la que estava pressupostada l’any
passat, o és aquesta d’aquest any? I observant el que està fent, ens
preguntem, quina funcionalitat té?.

29

A la inversió de millores d’installacions a les platges, hi ha pressupostat
80.000€, parlen de l’amortització d’un 4x4, quin és?. I dins d’aquesta
quantitat, hi ha 36.700€ per fer dos ponts, un per la riera de la platja de
Canyelles, el que veiem bé i l’altre per la riera de la platja de Lloret, a on
anirà ubicat aquest pont? Va directament a donar accés al fast food ubicat al
Passeig Bernat? Si és així, no estava el propietari d’aquest fast food
interessat en subvencionar la totalitat del pont i així no tindríem que pagar
nosaltres? I aquest pont és per accedir a la zona de jocs, o la platja? Vist
que els accessos que existeixen a la platja s’han d’adequar per a obtenir la
marca de Turisme Familiar, no podem destinar aquesta partida a millorar i
reduir la perillositat d’alguns accessos?.
De les reformes als CEIPs Pere Torrent, Esteve Carles, Pompeu Fabra, i
Àngels Alemany, venen donades pel Fons d’Inversió Estatal per la
Sostenibilitat, si li volen dir el Plan Zapatero. Part dels 4.100.000€,
concretament el 20%, 800.000€ van destinats a cobrir despesa social, i
aquest equip de govern cobreix aquestes reformes als collegis i l’altra part
del Fons va a Benestar i Família, pels la despesa del diferents plans.
Contesta el Sr. Valls dient que respecte a la intervenció del Sr. Coloma i la
seva referència a esmenes aprovades i no fetes realitat, dir-li que el wiffi es
farà aquest any i que en relació al tema del casc antic, ja hi ha un esborrany
sobre el que estan informant els serveis d’urbanisme. Per tant, aviat
tindrem resultats.
Pel que fa a les esmenes d’ICV-EUIA, són un “cortar y pegar” de l’any
passat i, per tant, les contestes seran iguals.
El que no faran és renunciar a Lloret Turisme, doncs és una eina de
promoció important i, a més, estem iniciant noves línies de treball. Per tant,
serà difícil acceptar que es rebaixi la partida tal i com passaria d’acceptar les
seves esmenes.
Respecte al tema dels llibres de text, això és una obligació del Conseller
Maragall i del President Montilla. Nosaltres esperem amb els braços oberts
que subvencionin els llibres, però són ells els que han de complir. Nosaltres
estarem encantats.
La caserna de la policia local no és solament una promesa electoral, sinó
una necessitat, doncs l’actual no reuneix condicions. Diuen que els sembla
cara, doncs els referents són que a Malgrat, per una plantilla de 50-60
persones, és a dir, la meitat que nosaltres, ha costat 3’5 milions d’euros. Ja
ens agradaria que costés menys, però hem de dimensionar-la no sols per
avui sinó per al futur.
Les aportacions a urbanitzacions no són solament 120.000 euros. Des que
governem nosaltres, hem doblat l’aportació, però a més d’aquests diners,
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hem encarregat molts projectes. Sempre es necessita més però hem
d’administrar el poc que tenim, i això ho fem amb un diàleg fluït amb les
diverses urbanitzacions. Però també aquest any està prevista la portada
d’aigües des del dipòsit del Vilar a Lloret Verd, els Pinars, i la resta
d’urbanitzacions de Lloret Nord, amb una inversió de més de 3 milions
d’euros. També s’han utilitzat uns diners provinents del Consorci de la Costa
Brava (gairebé 3 milions) en els últims anys, també en el tema d’aigua.
A la Creu de Lloret i degut al compliment d’una sentència judicial, també
farem despeses per valor de 350.000 euros. A Urcasa, després d’un llarg
procés, ara estem en disposició de fer l’obra, amb les aportacions dels
veïns.
Per primera vegada, el Cap. II no
percentualment respecte al pressupost.

s’emporta l’increment, i baixa

Quant a l’àrea esportiva, fem el que es pot i el que es preveu és fer la
piscina amb un cost superior als 12 milions d’euros. Es va modificar el
projecte precisament per fer-ho possible, sense que això signifiqui renunciar
a res.
El nombre de places d’aparcament que es posa a la venda no són 50 sinó 25
(plaça de braus).
Les aportacions d’altres administracions són importants, però pensem que
no són totes les que devien ser. A més, hem de tenir en compte l’augment
previst a meitat d’any de 2 punts de l’IVA i la previsió de baixa de
l’aportació de l’Estat per al proper any al voltant del 15 o 20%.
Quant a les hores extres, s’aplica el nou conveni i és cert que havia un cert
nombre d’hores que podrien denominar estructurals, per això es
contractaran 4 nous agents de la Policia Local. Respecte a les promocions
internes, es fan a mesura del possible, perquè d’aquesta manera cadascun
tingui la categoria de les tasques que fa.
Es difícil controlar la despesa de telèfon, perquè cada vegada hi ha més gent
que ho té i perquè són moltes les gestions que s’han d’atendre. Però,
evidentment, s’intentarà.
Com ja ha dit, no poden renunciar a tota la tasca que a favor de la nostra
principal indústria, com és el turisme, fa Lloret Turisme.
Considera que hauria estat millor que les esmenes es presentessin a la
Comissió Informativa i no directament al Ple, doncs s’hauria pogut parlar
d’elles amb més profunditat. Ara és difícil consensuar rés en tan poc temps.
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Respecte a benestar social, ha de dir que s’ha fet un esforç i que aquest any
comptem que una part es podrà pagar a càrrec del FEESL. En cap cas es
tracta de serveis nous, i el problema serà l’any vinent si no hi ha alguna
actuació de l’Estat semblant.
Els ingressos principals, com es poden veure, venen determinats pels
padrons (urbana, vehicles), i aquests són els que són.
Creu que el Sr. Garcia no pot parlar de malbaratament de recursos públics
per part de Lloret Futur, i en tot cas hauria de dir quins i com. Li sembla que
és una frase molt dura que s’hauria de demostrar.
Quant a la partida de Dribling, va haver un error que es va corregir, ja que
aquesta factura pertany a Participació Ciutadana.
L’endeutament és el que és, però ha de dir que estem en una xifra prudent.
No oblidem que el govern ha pujat el límit previst. Hem millorat la càrrega
financera, malgrat que el límit –de forma general- s’ha apujat de 110 a 120.
Per tant, creiem que estem en la línia correcte i que ens mantenim en un
índex prudent.
Desgraciadament, les coses valen el que valen i les subvencions sempre són
poques, i ho són. Es refereix a què l’Ajuntament de Lloret és membre del
Consorci de la Costa Brava i valoren positivament les inversions que podrem
fer en matèria d’aigües, sense haver de carregar la tarifa. Seguidament,
explica el tema de les obres d’Urcasa i com es finançaran.
Respecte a la piscina, volem que es faci i estem mirant la possibilitat
d’utilitzar el sistema alemany, és a dir, que el concessionari financi, la
menys, part de la inversió. De totes maneres, el nostre objectiu és fer la
piscina. Recorda que el PSC va governar durant 16 anys seguits i malgrat
que també havia subvencions per fer aquest equipament, no es van
demanar.
En la piscina i, per tant, en l’àrea esportiva, ja portem gastats molts diners,
doncs ja hem pagat el projecte i hem pagat també la compra dels terrenys.
Ara toca fer-la, però és un fiançament important pel que hem aconseguit un
crèdit tou, i malgrat que és complicat i que es tardarà un temps, podem dir
que la piscina està més a prop.
Seguidament, es refereix al Pla d’obres i serveis, que ara és de 5 anys, i en
el que hem fet és un canvi de destí en relació a les diferents rotondes que
es volen fer. Però hem de prioritzar perquè materialment no podem fer-les
totes al mateix temps.
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Intervé el Sr. Alcalde dient que el pressupost en benestar i família ha
augmentat un 23’40%, essent de més de 280.000 €, és a dir, estem
prioritzant el servei de les persones.
Quant a les diferents esmenes presentades, respecte a la del GRILL, és
tècnicament possible però han de dir que fa un mes es va inaugurar un
espai en el que es van invertir 230.000 euros, que va comptar amb la
felicitació de l’Associació de Veïns perquè és un espai molt digne i perquè és
on està ubicada la UEC i, en part, pot esser utilitzada pels veïns. Per tant,
no li sembla lògic fer ara una altra instal.lació tan a prop.
Pensa que seria millor esperar a finalitzar els que s’estan fent ara i tornar a
parlar en el futur. Per tant, no es descarta, l’agraeix però no la poden
acceptar per aquest any 2010.
Pel que fa a les esmenes d’ICV-EUIA, s’han presentat les mateixes de l’any
passat, si bé els pressupostos no són els mateixos.
Respecte a la que es demana destinar 170.000 € al Pla Local de Joventut,
traient-se de l’aportació a Lloret Futur, segons els tècnics del Departament
de Joventut, els objectius del seu Pla Local estan gairebé assolits (cita els
programes ja executats).
La següent, demana destinar 68.500 € per al Pla Local de la Dona. En
primer lloc, ha de dir que dir tècnicament no és acceptable, perquè no es
pot transferir finançament amb crèdit al Cap. II. Aquests diners es treuen
d’encàrrecs i projectes tècnics i de transferència als grups municipals, i
tampoc és possible perquè per modificar aquesta última dotació caldria
prendre un nou acord Plenari.
Pel que fa a l’esmena en la que es demana destinar 110.000 € per prevenir
l’exclusió social de les persones, traient els diners del butlletí municipal, de
retribucions dels òrgans de govern i del contracte amb la televisió, si
s’acceptés caldria renunciar a l’edició del butlletí municipal, cosa a la que no
estan disposats; en el segon cas modificar l’acord pres en el seu dia pel
Plenari; i en el tercer cas incomplir un contracte que encara està en
vigència. Per tant, no ho podem acceptar.
Respecte a l’esmena en la que sol.licita destinar 80.000 al Pla integral de la
gent gran, la part social d’aquest Pla ja ve finançada des de les partides de
benestar i, en bona part, ja s’ha complert. Tampoc estem d’acord en
disminuir l’aportació a Lloret Futur.
La següent esmena sol.liciten destinar 170.000 € per engegar el programa
de gratuïtat dels llibres de text a l’ensenyament obligatori públic i concertat,
i el seu posterior reciclatge, minorant, com a contrapartida, les partides
d’atenció a la representació dels òrgans de govern, festes populars, i
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activitats diverses de comerç, turisme i promoció econòmica. Evidentment,
el Sr. Valls ja ha contestat que aquesta obligació és de l’administració de la
Generalitat i no nostra, però a més, d’acceptar-se significaria renunciar a
activitats com La Volta Ciclista, els Rallis, activitats a les platges, etc., i
tampoc hi estem disposats.
Per últim, se sol.licita destinar 100.000 € a la prevenció d’exclusió social de
les famílies, també a compte de l’aportació a Lloret Futur. Ha de dir que
aquesta partida aquest any s’ha ampliat de 28.000 a 40.000 €, i s’està
treballant intensament en tots els temes de serveis socials.
Com a mostra, és que hem incrementat en 2 persones aquesta àrea, si bé
el sou el paguem entre la Generalitat (un 66%) i nosaltres (l’altre 33%).
També ha de dir que mitjançant un acord amb Càritas, s’engegarà una
botiga alimentària destinada a la gent que Lloret que ho necessiti, amb uns
preus molt assequibles.
Si suméssim totes les retallades a la partida de Lloret Turisme, seria
disminuir-la en 600.000 €, i creu que no seria bo per a Lloret. Pensa que
realment les esmenes d’ICV-EUIA haurien d’estar més treballades. En
definitiva, votaran en contra d’elles perquè no coincidim en molts temes i
perquè significaria renunciar, i no ho volem fer, a temes com la televisió, el
butlletí, els Rallis, la Volta, etc.
Intervé de nou el Sr. Coloma, que no ha tingut temps d’estudiar les
esmenes d’ICV-EUIA, malgrat que potser podria estar d’acord. Per aquesta
raó s’abstindrà. Pel que fa a l’esmena del GRILL, aquesta és una
reivindicació del seu grup i, per tant, en aquest cas, votarà a favor.
Torna a prendre la paraula el Sr. Teixidor dient que respecte els motius que
el Sr. Alcalde ha donat per no admetre la seva esmena, però recorda que és
una reivindicació dels veïns. També ha de dir que s’han gastat 114.000 € en
l’arranjament del local del Rieral i les obres no s’han acabat, i pensa que
Lloret Turisme amb la quantitat que té prevista és suficient per fer la seva
feina. De totes maneres, com sempre, respectarà la decisió de la majoria.
Es clar que coincideixen en moltes de les coses que fan, i recorda que en 8
anys no havia presentat al.legacions. Abans criticaven que els pressupostos
no s’entreguessin en ma, però ara tampoc es fa. Recorda que el tema de la
piscina ja porta molts anys, i era un compromís de fer-la. En principi, la
piscina anava conjuntament amb l’aparcament.
Donat que no s’admeten les esmenes i també per altres raons, no aprovarà
aquests pressupostos. No acceptarà la seva co-responsabilitat i, per tant,
votarà en contra.
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Entén que són millorables i ell ha volgut aportar un gra de sorra. Continua
pensant que la caserna de la Policia Local és cara i que s’hauria de tenir això
en compte.
Finalitza dient que desitjaria que es pogués inaugurar aquest any l’edifici
sociocultural, doncs d’aquesta manera deixarien de pagar lloguers en altres
llocs.
Novament, intervé el Sr. Garcia dient que la situació és com per fer un
“cortar y pegar” de les esmenes, doncs la situació és igual o pitjor.
Diuen que s’han complert els objectius del Pla de Joventut, però ja va dir
que aquest Pla era un nyap i poc ambiciós.
Evidentment, la nostra opinió i la nostra crítica és política, i tots són criteris
polítics, maneres diferents de veure les coses, està clar que l’equip de
govern i jo representem 2 opcions polítiques molt diferents.
No es creu els seus arguments tècnics i està convençut que és una qüestió
de prioritat política i de criteri polític. Per tant, ha d’acceptar que es rebutgin
les seves esmenes però des d’aquest punt de vista.
Al butlletí municipal sols surten vostès, és una publicació de promoció de
l’equip de govern.
Ell ha parlat d’un cert malbaratament de diners públics, i ho diu perquè mai
els comptes han estat clares del tot. El pressupost és críptic i falta
transparència; per tant, creu que es pot malfiar després d’haver vist les
factures de 6 mesos de Lloret Turisme.
Estan preocupats per aquest tema, ja que no saben en què es gasten part
dels diners (a vegades és un niu de serps) i, a més, el resultat de tanta
despesa no és bo, doncs cada any tenim menys turisme i de menor qualitat.
Per tant, la feina feta no ha obtingut els resultats desitjats. Creuen, doncs,
que els diners aportats a Lloret Turisme es poden reduir, és a dir, que amb
menys diners ja en tenen prou, donat que tampoc obtenen resultats. Si això
passés en una empresa privada, algú ja hauria saltat del seu lloc de treball.
Pren la paraula de nou el Sr. Ontañón, dient que en relació al projecte de la
passarel.la a la platja de Lloret, ja és sabut que aquesta part de la platja
està normalment saturada i que hi ha problemes per la seva evaquació. Per
tant, el que es fa és recuperar un projecte antic que estava aturat.
Quant a la platja de Canyelles, és un pont que estaria situat a la zona de
llevant i que serveix per travessar la riera. Per això és una passarel.la. Es
faria davant el parc infantil i sols estaria durant l’estiu, i això facilitaria
l’accés a les persones grans que tenen seriosos problemes. Estan consultant
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el tema tant amb Costes com amb l’ACA per tenir tot controlat abans de fer
el projecte i presentar-lo. Ja l’Inspector de Costes els ha dit que informarà
favorablement i la tramitació està iniciant-se. Ensenyarà els informes que
rebin al Sr. Amaya.
Intervé el Sr. Amaya dient que en el 2003 no es va continuar perquè va
haver informes desfavorables tant de Costes com de l’ACA. Però, a més,
sembla que un privat volia fer-ho a compte seu, i també li pregunta pel
vehicle 4x4, per qui és.
El Sr. Ontañón contesta que el vehicle és per als vigilants de platges.
A continuació, pren la paraula de nou el Sr. Amaya comentant al Sr. Valls
que el capítol 2 de despesa corrent no ha baixat, sinó que ha tingut un
increment del 2,66%. Es veritat que percentualment baixa, però la raó és
que hi ha 9 milions més de pressupost.
El titular del Cap. d’inversions no és que l’Ajuntament de Lloret inverteixi 30
milions. El titular és la Generalitat i la Diputació inverteixen en Lloret 6
milions; els veïns d’Urcasa 2 milions; el concessionari de la piscina 5
milions. Aquest és l’autèntic titular. L’Ajuntament posa un crèdit de 9
milions i un estalvi de solament 111.000 euros.
El PSC assegura que no és un pressupost contra la crisi. Tornem aquest any
a remarcar, vostès congelen els sous dels regidors així com les
transferències als Grups Municipals, aquesta partida va ser pujada un 30%
en un moment àlgid de l’economia, però no és la realitat d’ara mateix. El
PSC proposa la rebaixa d’aquest 30% dels sous pujat al 2007 per solidaritat
amb les famílies de Lloret de Mar que passen per moments difícils.
El PSC, a finals del 2008 varem proposar acordar una dotació pressupostària
oberta en serveis socials i educació, crear un fons de contingència social per
a les situacions socials greus, incrementar les polítiques de beques de
menjador, ajuts per material escolar i llibres de text, apostar per
mecanismes de reaprofitament de llibres de text, habilitar ajudes per cobrir
deutes de subministraments d'aigua, llum i gas, fomentar la inserció laboral
de persones en situació d'atur, congelar els preus públics de prestació de
serveis personals, augmentar la quantitat que es dedica a beques i apostar
per nous sectors emergents d'activitat com els relacionats amb el medi
natural, la gestió de residus i energia. Només veiem una aposta amb
l’energia renovable, però amb caràcter recaptador.
Com moltes propostes en positiu del PSC, vostès encara no les han tingut
en compte.
No és un pressupost de promoció social. D’aquestes
demanàvem des del PSC al pressupost observem:
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accions

que

A Benestar i Família, una regidoria creada amb el criteri de donar la
importància que les necessitats de les persones es mereixen, amb una
missió essencial en les àrees de la divulgació, educació, sensibilització i
prevenció en aspectes claus, aquestes varen ser les paraules del Sr. Crespo
el passat 23 de desembre del 2004, avui al 2009 veiem un increment basat
només en el personal, a la resta, suport a les famílies nombroses,
transferències corrents a famílies només hi ha un increment gràcies al Fons
Zapatero, a la anomenada promoció social hi dediquen només un 1,82% del
pressupost total.
A
educació, continuen fent allò que varen començar a fer al 2003,
manteniment de les escoles. En aquest àmbit donaran a les famílies suport
per minorar la despesa que es genera en material en educació?
A Cultura, sembla que finalment veurem la llum al calvari que ha estat
l’obra del Sociocultural, que de fet trigarà una miqueta més, el lliurament de
l’obra tenia que ser al passat mes de novembre, encara no sabem les
excuses del retard, però ja està pressupostat el material i el personal per
donar servei. Per cert, els lloretencs tenim una despesa que marxarà dels
límits d’amortització, Santa Clotilde, el Museu del Mar, llocs d’interès,
definibles com els “highlights” de Lloret de Mar, que en tenim més i que
estan en un estat deplorable, totalment deixats, però que no aconsegueixen
obtenir la fórmula de rendibilitat. Amb quina estratègia estan treballant
això? No pot haver estalvi, començant, per exemple reduint la despesa de
20.000€ del Museu del Mar en el subministrament de la llum?.
No és un pressupost de promoció esportiva. La piscina no estarà equiparada
amb el que s’ha venut des de bon principi, de la construcció de l’Arena ni
se’n parla, la residència d’esportistes no és una prioritat, i el turisme
esportiu continua sent el que ja teníem des d’antany, del que parlàvem l’any
passat d’un Pavelló com a servei turístic al pati del CEIP Pompeu Fabra no
veiem res. Com està aquest projecte de Pavelló al Pompeu Fabra?.
No és un pressupost encaminat a la promoció turística, millor dit, no és un
pressupost encaminat a millorar els aspectes econòmics
del nostre
municipi.
Lloret ha obert les seves portes al turisme d’esdeveniments i congressual,
amb finançament privat i públic. Molt bé però això no és tot. Queda un camí
llarg per recórrer. Actualment estan fent un Pla de Dinamització Turística, és
un encert planificar, però és un error no comptar amb tots els agents
implicats. A la darrera jornada de treball varem trobar a faltar el que Lloret
és, no només empresaris, gremis i polítics, no hi eren els sindicats, no hi
eren les associacions veïnals, les diferents entitats, esportives, culturals, de
joventut, medi ambientals, i un llarg etc. El projecte econòmic és de tots i
s’ha de comptar amb tothom. I no ens equivoquem, no hem de copiar
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iniciatives d’altres municipis de caire turístic, Lloret de Mar té una identitat
de distinció, treballem per millorar-la.
Quan vulguin estem disposats a parlar-ne per sumar esforços per a la
millora d’aquest sector econòmic.
Sr. Crespo, d’altra banda no fan cap incidència en obrir Lloret a nous
mercats econòmics. La diversificació de productes ha de ser un objectiu,
que des del PSC anem demanant any darrera any, començant per un Viver
d’empreses, noves tecnologies, i l’aposta per a nous sectors emergents
d'activitat com per exemple, els relacionats amb el medi natural.
I en un any de crisi, destinen a promoció econòmica 52.000€ menys baixen
un 13,94% respecte al 2009, i 105.000€ menys que el 2008. No són les
despeses en promoció econòmica, sempre enteses des del punt de vista
d’atendre i promocionar l’ocupació dels ciutadans i ciutadanes de Lloret, i la
promoció de la diversificació econòmica de Lloret de Mar.
No presentarem esmenes, l’any passat ens varen assegurar que les accions
que treien del FEIL les passarien al pressupost d’aquest any. No tenim ni la
construcció de la Llar de Jubilats del Molí, una proposta del veïns del barri
del Molí- Mas Vilà- Can Ribalaigua que amb un esforç l’AA.VV. varen
presentar un projecte per obtenir un equipament tant desitjat. Tampoc
veiem que es tingui intenció de fer la remodelació de l’av. Puig de Castellet
entre el carrer Girona i Mas Baell.
No hi ha accions a als barris, no es recull les demandes de Fenals, del Molí,
de Mas Baell, de Can Ballell, del Cas Antic, del Rieral, del Barri dels
Pescadors, de Puigventós, de la Riera, disminueix l’aportació a entitats de
conservació de les urbanitzacions en 30.000€ menys, accions en continua
demanda, no hi ha una preocupació per a la formació i per generar feina als
lloretencs i lloretenques, 2733 aturats a Lloret de Mar a 31 d’octubre, un
43% més que l’any passat, i la resposta que donem des de l’administració
més propera és de poca dimensió.
Sis anys governant, i quan acabi aquesta legislatura tornaran a demanar a
la ciutadania marge per acabar allò no enllestit,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polígon de Tir.
Can Daura.
Les càmeres de videovigilàngia del trànsit.
La compra de vehicles Smart.
La construcció de l’edifici administratiu.
La nova Llar d’infants.
L’oficina d’habitatge.
Més habitatge de protecció oficial.
L’escola de música.
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•
•
•
•
•
•

L’Arena.
L’oficina de comerç.
La xarxa wi-fi, per cert veiem que a l’Ajuntament sí es posarà.
La creació de 2000 places noves d’aparcament.
Més parcs i més zones verdes.
Deixar l’estacionalitat turística.

Paraules i més paraules, i moltes fotos, molta imatge, molta presentació a la
televisió local. Però aquí es queda tot, i avui vostès aprovaran uns
pressupostos per reparar allò que està malmès, sense cap tipus de
projecció, i oblidant les necessitats dels lloretencs i lloretenques.
Explicar que estem d’acord amb les esmenes proposades per la resta de
grups de l’oposició, tot i que la partida des de on volen treure els diners el
PSC no les tocaríem. Sí estem d’acord amb la filosofia i objectiu de les
esmenes, però no de l’origen. Per això les esmenes tindran el nostre vot
favorable.
Essent les 23’30 hores i prèvia autorització de la Presidència, abandona la
sessió per motius personals el Sr. Elorza.
Contesta novament el Sr. Valls que sembla que el Sr. Amaya no visqui a
Lloret. Si mirem el Lloret de 2003 i ara, la transformació és enorme. Per
començar, el Pla General no s’havia revisat en 25 anys, Benestar i família no
existia, i a Educació sols havia la Sra. Parrilla.
Des del 2003 el pressupost ha anat creixent i sempre ha estat a disposició
de la gent de Lloret. Sobta, per tant, que digui que no s’ha fet res quan
s’han invertit més de 80 milions d’euros.
La despesa feta al local del Rieral de 114.000 € era perquè es va haver de
modificar els usos per permetre el recreatiu. Fins ara la Comissió Territorial
d’Urbanisme no l’havia aprovat i per això faltava per fer; ara ja està licitat.
La il.lusió per la zona esportiva és de tots. Ara potser, per raons òbvies, no
pot ser igual que al principi, i penso que el Sr. Teixidor hauria de veure-ho
així. L’aparcament feia que el compte d’explotació fos negativa.
El pressupost es va entregar 10 dies abans i, per tant, pensa que les
esmenes es poden presentar a la Comissió Informativa; així, també, com
les preguntes que el Sr. Amaya fa en el Ple.
No pot estar d’acord amb el que ha dit el Sr. Garcia sobre els pressupostos
de Lloret Turisme, sobretot amb expressions com “niu de serps”. Li sembla
que són expressions una mica desagradables, però després el Sr. Garcia
s’ofèn aviat.
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Si les coses del turisme no van prou bé, què passaria sense promoció?. No
ha entès bé el comentari sobre l’empresa privada.
Pel que fa a la intervenció del Sr. Amaya, dir-li que el Cap. II baixa respecte
el total, percentualment, i que la que més puja és la inversió. Evidentment,
el finançament és variat, però les inversions les fa l’Ajuntament. Les idees,
les iniciatives, són municipals i per tant aquest Ajuntament manté les
illusions i és capaç, encara, de fer propostes agosarades.
Parla de promoció econòmica i a vegades critica que s’ampliï, i ara critica
per ser insuficient. Evidentment, no podem fer tot el que voldríem, per
motius econòmics.
Si es passegés per Lloret veuria tot el que s’ha fet i les nombroses accions
en els diferents barris. Estem donat màxim compliment al nostre programa
electoral, és a dir, estem aconseguint grans horitzons.
La nostra actuació és molt ambiciosa en la gestió d’inversions, i si tenim
subvencions primer és que les busquem. Estem donant resposta a les
necessitats de la gent i del territori de Lloret, però sabem que encara queda
molt per fer.
També actuem per fer créixer l’activitat econòmica. En definitiva, es tracta
d’uns grans pressupostos i ambiciosos en la gestió de les inversions.
Finalitza les intervencions el Sr. Alcalde, dient que evidentment els idearis
polítics de CIU i d’ICV-EUIA són molt diferents. També és cert que
coincidirien en algunes coses, però ara ens toca governar a nosaltres i ho
fem com pensem que hem de fer-ho.
No em crec el que ha dit vostè, Sr. Garcia. En bona part és el mateix que ja
va dir l’any passat i crec que vostè ha perdut credibilitat. No contestarà a
les seves al.lusions, però no li ha convençut la seva intervenció i pensa que
ha perdut una oportunitat de fer un pas endavant.
Els pressupostos es varen entregar en ma en 10 dies d’anticipació, però a la
Comissió Informativa ningú va dir res. Estaven oberts a propostes.
Estem agraïts amb totes les subvencions rebudes, però també és cert que
no parem de demanar-ne i pensem que el repartiment no és el més adient.
Parlant de dades, hem rebut un 26% menys de subvencions que l’any
passat, i un 45% menys que l’any anterior.
En canvi, si mirem el número de euros per habitant de Lloret, estem a 560,
és a dir, més del doble de l’any 2002.
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Els avanços aconseguits són el resultat de molta feina. S’ha aprovat el
POUM, el PEC i altres plans, i això vol dir que hi ha capacitat de gestió, i
aquesta compte de forma molt important.
Complim amb la Llei d’urbanitzacions, fem una aposta clara per al diàleg
amb els veïns.
Hi ha una feina important darrera de totes les actuacions, iniciada des de fa
temps. No és una imprudència o una improvisació, sinó fruit d’una feina
planificadora. Lloret necessitava una transformació i l’estem fent. Crisis és
no tenir il.lusió o projectes, i en aquest aspecte Lloret no té crisis.
A vegades anem més lent del que voldríem, però avancem. Hem de dir que
en serveis socials aquest any hi ha un augment d’un 23’4% i tenim un pla
conveniat amb la Generalitat. En educació, invertim 233.000 € i quant a la
gratuïtat dels llibres aquesta correspon a la Generalitat i sembla que ja s’ha
iniciat.
Pel que fa a la caserna de la Policia Local, es va fer un projecte de
necessitats funcionals. S’ha analitzat i en base a això s’ha encarregat el
projecte, tenint en compte que ha de servir també per al futur. Això puja
5.300.000 €, ja ens agradaria que fos menys, però és el que hi ha. Esperem
que es facin les infraestructures viàries que la Generalitat té previstes i que
al final estem ben comunicats.
El wiffi anirà en el proper FEESL i l’aparcament del passeig no es podrà fer
perquè Madrid ho ha bloquejat. De totes maneres, farem el nombre de
places d’aparcament previstes.
El turisme és vital per a Lloret i alguns de vostès tenen una mirada curta en
aquest tema. Lloret Turisme ha de tirar endavant i per això hem anat
augmentant el seu pressupost a partir de l’any 2005. Aquest any també
puja. Bàsicament vivim del turisme, tots, i també molts de fora i Catalunya
en general. A Lloret, tant al centre com als barris.
Per sort el turisme és viu i nosaltres no ens estem quiets, ja tenim
preparats un nou pla estratègic i la desestacionalització és una realitat a
Lloret. Intentarem seguir avançant i potser canviarem alguns criteris, però
volem continuar millorant el nostre turisme.
Confia que aviat ens reconeguin com destí turístic familiar i hem de
comercialitzar aquests aspectes del turisme. Hem de fer promoció turística i
també promoció econòmica. Per això tenim el nom “Lloret Convention
Bureau” i també aviat obrirà el casino amb 250 llocs de treball nous.

41

També hem de treballar en l’aspecte comercial i seguir treballant. Per raons
econòmiques haurem de reduir algunes activitats, però no se suprimiran. El
mateix haurem de fer en les festes.
Pel que fa a la piscina, a nosaltres també ens agradaria fer-ho ara tot, però
no és possible. De totes maneres, la piscina serà de 50 metres perquè
Lloret ho necessita. Recorda que a l’anterior Plec de Condicions no es va
presentar ningú.
Es refereix, seguidament, a la residència per a la gent gran, i han donat el
primer pas comprant els terrenys on s’ha de situar, Can Buc. Ens falten
pagar 300.000 € de 1.200.000 € que ens ha costat. Ja han fet en aquest
tema la demanda de necessitats, i confia –si és possible- tenir el projecte
durant l’any 2010.
Els projectes es van fent realitat i quan vinguin les properes eleccions
podrem explicar la nostra feina amb la cara molt alta. Creu que Lloret està
en una bona posició per sortir abans que altres de la crisi, i per això estem
tranquils.
Confiem seguir tenint el lideratge. Les inversions en aigua dels 21 milions
d’euros s’han fet abans del termini previst, en definitiva, és una satisfacció
aprovar avui aquests pressupostos.
Seguidament, es passa a votació l’esmena presentada pel grup municipal
GRILL, la qual és rebutjada per 13 vots en contra dels regidors dels grups
de CIU i PP, i 6 vots favorables dels regidors presents de PSC-PM, ICV-EUIA,
GRILL i ERC.
A continuació, es posen a votació conjuntament les 6 esmenes presentades
pel grup municipal ICV-EUIA, essent rebutjades per 13 vots en contra dels
regidors dels grups de CIU i PP, 4 vots favorables dels regidors presents de
PSC-PM i ICV-EUIA, i 2 abstencions dels regidors dels grups de GRILL i
ERC.
Finalment, es posa a votació la proposta presentada per l’equip de govern,
tal i com ha estat presentada, essent aprovada per 13 vots favorables dels
regidors de CIU, PP, i 6 vots en contra dels regidors presents dels grups de
PSC-PM, ICV-EUiA, GRILL i ERC. Per tant, el Ple de l’Ajuntament adopta el
següent acord:
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:
1) Aprovar el Pressupost de la Corporació per a l'exercici de 2010,
anivellat en els seus Estats d'Ingressos i Despeses, xifrat en
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76.247.189,09 €, el resum del qual per capítols és el següent:
INGRESSOS
Capítol
Denominació
A OPERACIONS CORRENTS
1
Impostos directes
2
Impostos indirectes
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

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

Total Pressupost d’ingressos
DESPESES
Capítol
Denominació
A OPERACIONS CORRENTS
1
Despeses de personal
2
Despeses de béns corrents i serveis
3
Despeses financeres
4
Transferències corrents

6
7
8
9

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

Total Pressupost de despeses

Import
17.382.260,00
875.300,00
19.969.987,00
9.438.450,00
2.079.970,00

0,00
17.478.570,09
70,00
9.022.582,00
76.247.189,09

Import
15.518.932,00
24.611.140,00
1.330.800,00
3.248.600,00

26.462.647,09
150.000,00
70,00
4.925.000,00
76.247.189,09

2) Aprovar el Pressupost de l'OO.AA. Serveis de Comunicació per
a l’exercici del 2010, anivellat en els seus estats d’ingressos i
despeses, xifrat en 383.260,15 € el resum del qual per capítols és el
següent:
INGRESSOS
Capítol
Denominació
A OPERACIONS CORRENTS
1
Impostos directes
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Import

2
3
4
5

Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

6
7
8
9

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

Total Pressupost d’ingressos
DESPESES
Capítol
Denominació
A OPERACIONS CORRENTS
1
Despeses de personal
2
Despeses de béns corrents i serveis
3
Despeses financeres
4
Transferències corrents

6
7
8
9

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

Total Pressupost de despeses

135.010,00
248.000,00
230,15

10,00
10,00
383.260,15

Import
296.140,15
86.900,00
200,00

10,00
10,00
383.260,15

3) Aprovar l' estat de previsió de Lloret Futur, S.A. per al 2010 l'
import del qual és de 1.550.000,00 € .
4) Aprovar l’estat de consolidació del pressupost general per a
l’exercici del 2010 següent:
INGRESSOS
Capítol
Denominació
A OPERACIONS CORRENTS
1
Impostos directes
2
Impostos indirectes
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials
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Import
17.382.260,00
875.300,00
20.104.997,00
9.438.450,00
2.180.200,15

6
7
8
9

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

Total Pressupost d’ingressos
DESPESES
Capítol
Denominació
A OPERACIONS CORRENTS
1
Despeses de personal
2
Despeses de béns corrents i serveis
3
Despeses financeres
4
Transferències corrents

6
7
8
9

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

Total Pressupost de despeses

0,00
17.478.570,09
80,00
9.022.592,00
76.482.449,24

Import
16.230.072,15
25.833.040,00
1.331.000,00
1.550.600,00

26.462.647,09
150.000,00
80,00
4.925.010,00
76.482.449,24

5) Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General per a
l'exercici del 2010, segons redacció que figura en l'expedient, així
com el règim de competències en matèria de transferències de crèdit
previstes en les esmentades Bases, d'acord amb l'article 40 del
R.D.500/1990 de 20 d'abril de 1990.
6) Aprovar que les assignacions als càrrecs electes no experimentin
cap increment respecte a les del 2009, segons l’estructura aprovada
en sessió del Ple de la Corporació de 5 de juliol de 2007. Aquesta
assignació es mantindrà invariable fins que s’acordi la seva
modificació.
Els
càrrecs
amb
dedicació
exclusiva
tampoc
experimentaran cap increment de les retribucions respecte a les de
l’any 2009.
7) Aprovar que, durant el 2010, no experimentin cap increment en
relació a les aprovades pel 2009, les aportacions per a compensar les
despeses dels grups municipals segons el que disposa l’article 170.1
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i es mantindrà
la mateixa ’estructura aprovada per l’acord del Ple de l'Ajuntament
del dia 5 de juliol de 2007.
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8) D’acord amb el projecte de Llei dels Pressupostos Generals de
l'Estat per al 2010 les retribucions de personal de l'Ajuntament per a
l’exercici 2010, s’atendran a les següents normes:
(a)

Les retribucions íntegres del personal de l'Ajuntament
experimentaran un increment del 0,3 % respecte al 2009, en
termes d’homogeneïtat, tant pel que fa a efectius de personal
com a antiguitat.

(b)

El que s’estableix en l’apartat (a) s’entén sense perjudici de
l’adequació de caràcter singular i excepcional de les retribucions
complementàries, fixes i periòdiques, si cal, per assegurar que les
assignacions a cada lloc de treball mantinguin la relació adequada
amb el contingut d’especial dificultat tècnica, de dedicació, de
responsabilitat, de perillositat o de penositat.

(c) El que s'estableix en l'apartat (a) s’entén sense perjudici de
l’adequació de la resta de retribucions complementàries derivades
de la consecució de determinats objectius mitjançant l'increment
de productivitat o la modificació de sistemes d’organització del
treball o qualificació professional.
9) Aprovar la modificació de la plantilla de funcionaris així com la de
personal laboral, fix, temporal i eventual per a l'any 2010, incorporant
les determinacions d’aquells llocs de treball tant de funcionaris com
de personal laboral que modifiquen aspectes de l’acord entre el
personal i l’Ajuntament aprovat pel Ple de data 3/12/2007, que
s’incorporen com Annexes al Pressupost.
10) Aprovar una dotació de 362.103,34 € pel complement de
productivitat i d’assistència, a abonar els mesos de juliol i novembre.
El repartiment es farà d’acord amb els criteris admesos per ambdues
parts (Ajuntament i representants dels treballadors). Aquesta dotació
inclou l’import corresponen al que en anys anteriors figurava en la
societat anònima municipal Lloret Futur, S.A. per el personal
provenint de l’extingit OO.AA. Turisme, integrat a partir de 1 de gener
del 2004, al Pressupost de l’Ajuntament. Així mateix, s’aprova la
dotació equivalent per l'OO.AA. Serveis de Comunicació, de 7.077,20
€.
11)
Aprovar l'Annex d'Inversions del Pressupost de la Corporació
per un total de 26.612.647,09 € que es finançarà amb operacions de
crèdit per un import global de 9.022.562 €, 111.515 € d'estalvi,
6.212.820,28 € de subvencions i 11.265.749,81 € d’altres recursos.
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L'import de les operació de crèdit es destinaran a les finalitats
assenyalades en el Pla d’inversions i es concertarà amb qualsevol
entitat financera al tipus d’interès i comissió establertes.
12) Segons disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat inicialment, el Pressupost General, que
inclou el Pressupost de la Corporació i els dels OO.AA i les Bases
d'Execució s’exposarà al públic per un termini de 15 dies, previ anunci
en el B.O.P. i al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, dins el qual
s’atendran les reclamacions formulades. Finalitzat el termini
d’exposició pública, si s’han presentat reclamacions es portarà de nou
l'expedient al Ple de la Corporació perquè les resolgui. En cas de no
presentar-se cap reclamació s’entendrà definitivament aprovat
l’expedient i es procedirà a la seva publicació, resumit per capítols, en
el B.O.P. i en el tauler d’anuncis de la Corporació.

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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