ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm.: 03/10
Dia: 1 de març de 2010
Sessió: ordinària
Horari: de 23:56 hores
Lloc: Sala d’Actes de la Casa de la Vila
Presideix:
Xavier Crespo Llobet, Alcalde-President
Assisteixen els regidors:
Roma Codina Maseras
Laura Bertran Fontserè
Josep Valls Méndez
M. Àngels de la Torre Barrigon
Ignasi Riera Garriga
Francesc Oliva Pujol
Víctor Manuel Llasera Alsina
M. Antònia Batlle Andreu
Ester Olivé Güell
Ivan Tibau Ragolta
Gregori Elorza Luquero
Joan Carles Amaya Quinto
Lluïsa Parrilla Alcalde
Darwin Austrich Martell
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:
Lidia Garcia Fernandez
1. APROVACIO
01/02/2010).

ACTA

SESSIO

ANTERIOR

(18/01/2010

i

Tot seguit, s'examinen els esborranys de les actes de les sessions celebrades
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celebrades els dies 18 de gener i 1 de febrer de 2010, les quals, trobada
conforme, és aprovada per unanimitat dels reunits.
2.- DESPATX ALCALDIA.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls i dóna
lectura al despatx d’alcaldia corresponent al període des de l’últim Ple:
•

2 de febrer: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret, Parli
amb l’Alcalde.

•

2 de febrer: Assistència, juntament amb els altres membres a la
reunió de Direcció Operativa de Lloret Turisme.

•

2 de febrer: Participació en el programa del Canal Català de la Selva,
Fil directe amb l’alcalde.

•

5 de febrer: Assistència, juntament amb el regidor d’Esports Sr. Ivan
Tibau i altres regidors, al sorteig dels partits de la Copa del Rei de
Hoquei a Lloret de Mar.

•

6 de febrer: Assistència, juntament amb altres regidors, a la Fira al
Carrer.

•

8 de febrer: Assistència, juntament amb el regidor Sr. Josep Valls i
altres alcaldes i tècnics de diferents àrees, a la reunió pel Finançament
de Municipis Turístics, a Lloret de Mar

•

11 de febrer: Assistència, juntament amb altres regidors, a la sessió
informativa que va oferir l’Ajuntament de Lloret de Mar, als veïns del
nucli antic a la Sala d’actes Municipal.

•

12 de febrer: Visita, juntament amb les regidores Sra. M. Antònia
Batlle i Sra. Ester Olivé, de les disfresses als diferents llocs de treball.

•

12 de febrer: Assistència, juntament amb altres regidors, a l’arribada
del Rei Carnestoltes.

•

13 de febrer: Participació, juntament amb els membres del Grup
Municipal de CIU, a la gran Rua de Carnaval.

•

16 de febrer: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret, Bon
Dia i Bona Hora.

•

16 de febrer: Assistència a Vidreres a la Festa del Ranxo.
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•

16 de gener: Assistència a la reunió del Consell Rector de la
Corporació de Salut del Maresme i la Selva, a l’Hospital de Calella.

•

18 de febrer: Participació en el programa d’entrevistes “Catalunya
Opina”.

•

25 de febrer: Assistència, delegada al regidor Sr. Josep Valls, a la
Junta de Portaveus.

•

25 de febrer: Assistència, delegada al regidor Sr. Josep Valls, a les
Comissions Informatives.

•

25 de febrer: Assistència, juntament amb altres regidors, als partits
organitzats en motiu de la Copa del Rei d’Hoquei Patins.

•

26 de febrer: Assistència, juntament amb altres regidors, als partits
organitzats en motiu de la Copa del Rei d’Hoquei Patins.

•

26 de febrer: Assistència, juntament amb la regidora Sra. M. Antònia
Batlle, al sopar anual ofert pel Club Marina Casinet al restaurant El
Trull.

•

27 de febrer: Assistència, juntament amb altres regidors, al les
semifinals del la Copa del Rei d’Hoquei Patins.

•

28 de febrer: Assistència, juntament amb altres regidors, a l’Aplec
dels Perdons, a Santa Cristina.

•

28 de febrer: Assistència, juntament amb altres regidors, a la final de
la Copa del Rei d’Hoquei Patins.

•

1 de marc: Participació en el programa de Nova Ràdio Lloret, Bon Dia
i Bona Hora.

•

1 de març: Presentació de l’Ajuntament dels Infants, a la Sala d’Actes
Municipal.

3. PROPOSTA DE NOVA CESSIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
D’UNA FINCA PER A LA UBICACIÓ D’UN INSTITUT-ESCOLA A FENALS.

D’ordre de la Presidència, pren la paraula la Sra. Olivé dient que per acord
Plenari de 20/07/2006 aquest Ajuntament ja va acordar aquesta cessió.
Posteriorment, i a petició del departament, es va fer la segregació de la finca
cedida en dues, fent-se la cessió d’aquestes.
Per part del Departament d’Educació s’ha comunicat en data 04/02/2010 la
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necessitat d’agrupar novament les finques, fent la seva cessió un altre cop,
cosa que es fa avui una vegada que la Junta de Govern Local en data
12/02/2010 ha tornat a agrupar les dues finques.
Per tant, és la tercera vegada que fem aquesta cessió i confia i desitja que
com més aviat possible s’iniciï la construcció de l’edifici perquè els gairebé
300 nens que ara estan en barracons deixin d’estar en aquesta situació
precària.
Recorda que es tracta de l’equipament educatiu que està a prop de Santa
Clotilde. Els consta que ja està redactat el projecte i que hi ha dotació perquè
això es faci realitat.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Per acord Plenari de data 20 de juliol de 2006, l’Ajuntament va acordar
cedir gratuïtament en propietat, lliure de càrregues i gravàmens, a la
Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació), la finca que es
descriu a continuació, per a destinar-la a equipaments escolars
d’educació infantil, primària i secundària, mitjançant la seva construcció
i/o ús per a tal finalitat.
“Porción de terreno situada en Lloret de Mar, en la Urbanización
Santa Clotilde, de forma muy irregular; ocupa una superficie de
catorce mil quinientos veinte metros cuadrados. Linda; por el
Norte, en parte con la calle número 3000 del Plan parcial de Santa
Clotilde, en otra parte con el sector de Fanals Oeste unidad de
Actuación Urbanística número 14 y en otra pequeña parte mediante
paso público, con zona verde que es la finca que se describe bajo el
número 5 de este proyecto; por el Este con la calle número 3004
del Plan Parcial de Santa Clotilde; por el Sur con al calle número
3005 del Plan Parcial de Santa Clotilde; por el Oeste con la calle
3003 del Plan parcial de Santa Clotilde”.
Aquesta finca constava inscrita en el Registre de la Propietat de núm. 1
de Lloret de Mar, al volum 2383, Llibre 500, Foli 66, Finca núm. 25.660.

En data 28 de setembre de 2007 el Director dels Serveis Territorials del
Departament d’Educació formula un escrit a l’Ajuntament posant de
manifest la necessitat de la segregació de dita finca en dos, per poder
destina-les a un CEIP i a un IES.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 16-11-2007, s’acorda
segregar aquesta finca en dues, per destinar-les a un CEIP i a un IES
respectivament, resultant les següents:
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1.- “Peça de terra situada al sector Santa Clotilde del terme municipal
de Lloret de Mar, destinada a equipaments públics, amb una
superfície de set mil nou-cents metres quadrats (7.734 m2).
Termeners : al Nord amb el carrer Santiago de Cuba, Sud part amb
carrer Dafne i part amb carrer Pius, a l’Oest amb el carrer Pius i a
l’Est amb finca de titularitat municipal destinada a equipaments”.

2.- “Peça de terra situada al sector Santa Clotilde del terme municipal
de Lloret de Mar, destinada a equipaments públics amb una
superfície de sis mil nou-cents trenta-sis metres quadrats (6.786
m2). Termeners: al Nord amb el carrer Santiago de Cuba, Sud
amb carrer Dafne, a l’Oest amb finca de titularitat municipal
destinada a equipaments i a l’Est amb carrer Joaquim Codina i
Vinyes”.
Ambdues finques van ser inscrites degudament en el Registre de la
Propietat de Lloret de Mar, amb els següents números:
1.- Finca núm. 18.488, al foli 138, volum 3498, llibre 372 de Lloret de
Mar.
2.- Finca núm. 18.492, al foli 144, volum 3498, llibre 372 de Lloret de
Mar.
Per acords del Ple de data 28/01/2008 es cedeixen aquestes finques a la
Generalitat de Catalunya, per a la construcció del nou CEIP i l’IES de
Fenals.
En data 04/02/2010 es comunica a l’Ajuntament de Lloret de Mar, que
és necessari agrupar novament aquestes finques i fer un nou acord de
cessió on constin les finques convenientment agrupades, donat que amb
l’aprovació de la nova Llei d’Educació, es procedirà a la construcció d’un
INSTITUT-ESCOLA.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 12/02/2010 s’agrupen les
finques de titularitat municipal, finques registrals 18.488 i 18.492, en
una sola finca, resultant la finca registral següent:
“Porción de terreno situada en Lloret de Mar, en la Urbanización
Santa Clotilde, de forma muy irregular; ocupa una superficie de
catorce mil quinientos veinte metros cuadrados. Linda; por el
Norte, en parte con la calle número 3000 del Plan parcial de Santa
Clotilde, en otra parte con el sector de Fanals Oeste unidad de
Actuación Urbanística número 14 y en otra pequeña parte mediante
paso público, con zona verde que es la finca que se describe bajo el
número 5 de este proyecto; por el Este con la calle número 3004
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calle número 3004 del Plan Parcial de Santa Clotilde; por el Sur con
al calle número 3005 del Plan Parcial de Santa Clotilde; por el
Oeste con la calle 3003 del Plan parcial de Santa Clotilde”.
Aquesta finca figura inscrita al Registre de la Propietat de Lloret de Mar
núm. 1, al volum 3553, llibre 420 de Lloret de Mar-1, foli 150, finca
registral núm. 22.328.
Vist que pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya s’ha
demanat que s’efectuï nova cessió de la finca resultant de l’agrupació
per fer efectiva la construcció de l’Institut-Escola de Fenals.
Atès,
que
les Corporacions Locals
posen
posar a disposició
gratuïtament béns patrimonials a d'altres Administracions o entitats
Públiques quan la finalitat de la posada a disposició és en benefici de
la població de l'ens local (articles 195.1 i 196.1 de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, i 8.2; 49.1 i 49.2 del Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals).
Atès, que hi figura informe-valoració del bé, el qual contrastat amb
la certificació lliurada per l'Interventor de Fons de la Corporació en
relació a l'import dels recursos ordinaris del Pressupost Consolidat,
acredita que es situa per sota del 25% d'aquestes, i per aquesta raó la
posada a disposició no requereix informe previ del Departament de
Governació, articles 40.1.b) i c), i 49.2.d) del Reglament de Patrimoni
dels Ens Locals.
Atès, que l'article 50.3 del RPEL exigeix l'esment explícit de la
reversió automàtica pel cas de que els béns que es posen a disposició
gratuïtament no es destinessin a l'ús previst o deixin de ser-hi
destinats, a fi que els
efectes de la posada a disposició només
subsisteixin el temps i en la mesura que perdurin les finalitats, cal que
s'elevi a la categoria de condició resolutòria el dret de reversió, per tal
que pugui operar-se a través d’allò que disposen els articles 23 de la
Llei Hipotecària, i 56, 174 i 175 de la Regla 6a. del Reglament
Hipotecari.
Atès tot l’exposat i considerant allò que disposen els articles 22.2.L) i
47.3.LL) de la LLBRL; 50.2.n), 112.2.o) i 198.1 de la LLMRLC;
50.14 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Corporacions Locals; 49.2 del Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals, i 47 i 49 del Reglament Hipotecari.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
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PRIMER.CEDIR novament i gratuïtament en propietat, lliure de
càrregues i gravàmens, a la Generalitat de Catalunya, la finca de 14.520
m2. de superfície, amb nou número de finca registral 22.328, que està
qualificada de bé patrimonial i que es descriu com segueix:
“Porción de terreno situada en Lloret de Mar, en la Urbanización
Santa Clotilde, de forma muy irregular; ocupa una superfície de
catorce mil quinientos veinte metros cuadrados. Linda; por el
Norte, en parte con la calle número 3000 del Plan parcial de
Santa Clotilde, en otra parte con el sector de Fanals Oeste unidad
de Actuación Urbanística número 14 y en otra pequeña parte
mediante paso público, con zona verde que es la finca que se
describe bajo el número 5 de este proyecto; por el Este con la
calle número 3004 del Plan Parcial de Santa Clotilde; por el Sur
con al calle núemro 3005 del Plan Parcial de Santa Clotilde; por el
Oeste con la calle 3003 del Plan parcial de Santa Clotilde”.
Aquesta finca figura inscrita al Registre de la Propietat de Lloret de Mar
núm. 1, al volum 3553, llibre 420 de Lloret de Mar-1, foli 150, finca
registral núm. 22.328.
La referència cadastral és: 5661801DG8156S0001ZO.
SEGON.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipaments
escolars d’educació infantil, primària i secundària, Institut-Escola,
mitjançant la seva construcció i/o ús per a tal finalitat.
A tals efectes si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en
el termini de 5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30
anys següents, el bé objecte de cessió revertirà automàtica de ple dret a
favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten de l’article 50
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de
Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya.
En tot cas operarà la reversió tant del be objecte de cessió com de les
installacions i construccions existents sobre la finca i a favor de
l’Ajuntament de Lloret de Mar, transcorregut el termini de 30 anys a
comptar de la data d’inscripció en Registre de la Propietat de la cessió
acordada.
La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les
condicions que faci possible continuar oferint el servei educatiu, d’acord
amb la normativa vigent.
TERCER.- La construcció de l’Institut-Escola a què fa referència aquest
Acord podrà ser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per
un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic, si be la prestació del servei
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servei educatiu en el mateix haurà de efectuar-lo únicament
Generalitat de Catalunya.

la

El terreny és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar,
no té cap condicionant mediambiental i compta amb abastament
d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la
potencia suficient per l’execució de l’obra i el posterior correcte
funcionament de l’equipament escolar així com amb la installació d’una
estació transformadora d’energia – en el supòsit de ser necessari -, que
s’ubicarà fora del solar, xarxa telefònica i conducció de gas – en cas de
disposar-ne – i el vial que dóna davant del solar es trobarà pavimentat
la calçada i tindrà encintades les voreres.
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions
urbanístiques que puguin afectar a l’immoble cedit i adoptar les mesures
necessàries per aconseguir el seu destí a plena satisfacció del cessionari,
sense cap cost o càrrega per aquest.
L’Ajuntament es compromet a l’eliminació de qualsevol obstacle que
impedeixi la normal execució de les obres, i es farà càrrec de la
construcció dels guals de les voreres i de totes les entrades al recinte
dels centres, suprimint les barreres arquitectòniques, així com el seu
possible cost.
La quota de l’impost sobre construccions, installacions i obres que
s’acrediti per la construcció del centre, en base a l’article 103 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, gaudirà d’una bonificació
del 95% atès que es tracta d’una construcció d’especial interès o utilitat
municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes acreditades per
l’atorgament de la llicència d’obres com a conseqüència d’aquestes
obres, així com per als tributs que puguin gravar l’activitat educativa.
QUART.- En relació a l’equipament Escolar, i d’acord amb les
competències atribuïdes als Ajuntaments en l’article 25 de la Llei
7/1985, de Bases de Règim Local: el Departament d’Educació,
directament o través de l’ens que determini, es farà càrrec del
manteniment normatiu i del preventiu, així com de totes les reformes,
adequacions i millores que requereixi el centre educatiu. L’Ajuntament,
assumeix les despeses corresponents a la vigilància, neteja,
subministraments (electricitat, aigua i combustibles) i conserge en el cas
que se’n disposi, així com el manteniment correctiu (petits desperfectes
que es derivin de l’activitat escolar ordinària com ara bombetes,
reposició de vidres trencats , etc.).
- Es garanteix l’ús de l’equipament Escolar, inclòs el solar no edificat,
per part de l’AMPA del centre i de les entitats i associacions ciutadanes

8

del municipi que ho sollicitin a l’Ajuntament, atenent el Decret
218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social dels edificis dels
centres docents públics. En cas de sollicituds diferents a les anteriors,
per a realitzar activitats vinculades o compatibles al servei escolar, l’ús
de l’equipament escolar s’autoritzarà de mutu acord entre l’Ajuntament i
el Departament d’Educació.
CINQUÈ.- Es faculta el Sr. Alcalde-President per a la signatura de la
documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa
en el present acord.
SISÈ.- Donar compte al Departament de Governació de la Generalitat de
l'acord de cessió.
4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
DEL CONTRACTE D’OBRA DE
CONSTRUCCIÓ DEL NOU TEATRE MUNICIPAL.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Codina donant
lectura parcialment a la part expositiva de la proposta, i en la seva totalitat, a
la part dispositiva.
Intervé el Sr. Coloma dient que ells van aprovar el projecte en el seu dia i
que en la modificació que avui es presenta estan d’acord en aquelles parts
que són estrictament necessàries. Un exemple d’elles seria les que tenen per
objecte la seguretat.
Però no entenen altres modificacions o millores que tenen un sobrecost. Una
d’elles és l’acústica, doncs quan es va parlar del projecte es va dir, per
l’equip de govern, que estava feta per la millor empresa que havia en el
sector, i ara es presenten millores.
No podem acceptar increments de preus en aquesta època de crisi. Entén
que molts dels canvis són més polítics que tècnics. La nova empresa va
acceptar el projecte tal i com està, i creu que tampoc ha hagut tants canvis
legislatius que facin necessari algunes de les modificacions que es volen fer.
Repeteix que, sobretot, li sorprèn que es digui que s’hagi de millorar
l’acústica, quan era una de les estrelles del projecte, doncs bé, o no era tan
bona o el seu cost no era el real.
En definitiva, creu que no està justificat bona part del sobrecost que avui es
presenta a aprovació i, per tant, ells no estan d’acord.
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que és una història llarga la d’aquesta
obra, i a més poc agradable. L’empresa adjudicatària primera, Tiferca, no va
poder continuar les obres per problemes econòmics i aquest Plenari, per
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unanimitat, va aprovar la subrogació de l’actual empresa constructora
Proinosa. El tema es va explicar i tots ho varen acceptar.
Des de llavors, al menys aquest grup, no ha tingut més notícies d’aquest
equipament i ara se’ns presenta a aprovació un increment del cost molt
important.
Entenem que en tot això hi ha també un endarreriment excessiu, ell creu que
per falta d’agilitat de l’equip de govern, donat que tal i com consta a l’informe
de l’arquitecta municipal, la petició de l’empresa dels nous preus és d’octubre
de 2009. Donat que no hem tingut cap informació sobre aquest tema, el
nostre grup no li pot donar suport.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que la veritat és que no tenim sort
amb les obres que fa l’equip de governa Lloret. I dic mala sort quan hauria
de dir mala gestió dels contractes i projectes d’aquestes obres pels
responsables polítics d’aquest equip de govern.
Primer va ser la construcció de l’edifici sociocultural, en què l’empresa que
guanya el concurs oferta l’obra 1,5 milions d’euros per sota del preu de
sortida. Després presenta un informe de preus contradictoris pel mateix valor
de la diferència, si fa no fa, o sigui 1,5 milions d’euros, i se l’hi concedeix
malgrat el retard de més de dos anys, i aquí no passa res. Volem recordar
que cada any que retarden la finalització de l’obra, a l’Ajuntament li costa
més de 10 000€ en concepte de lloguer per la biblioteca, llar de jubilats,
benestar i família, etc., serveis que ha d’acollir aquest edifici i que esperem
que aviat s’acabi.
Fins i tot la reparació de la teulada del pavelló poliesportiu vell, que era una
obra menor, i és pagada íntegrament amb els diners del FEIL o Pla Zapatero,
a l’hora d’executar el projecte es varen adonar que faltava alguna cosa i
l’Ajuntament va haver d’afegir 90 000€ dels diners de tots.
Ara li toca el torn al teatre municipal, una obra que es va adjudicar a
TIFERCA, empresa que va ofertar l’obra un 23,49% més barat del preu de
sortida. Aquesta empresa va tenir problemes i no pot complir el contracte i
es fa el traspàs de la resta de la construcció a l’empresa PROINOSA, que
accepta els drets i obligacions que dimanen del contracte, i se subjecta
plenament al plec de condicions regulador del mateix. Però al cap de sis
mesos, PROINOSA ens presenta un informe de preus contradictoris devinguts
de canvis i millores, i ja hi tornem a ser.
Val a dir que un dels canvis que trobem raonat és l’increment per l’ampliació
de la cabina de control, pel que es podran projectar pellícules de 35 mm, i
per tant el cineclub podrà tornar a oferir una programació amb la qualitat a la
què ens tenia habituats, podrà compartir la sala de teatre; però no per la
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majoria de la resta de modificacions, perquè entenem que haurien d’estar
contemplades al projecte original per l’equip d’arquitectura.
Tot seguit, pren la paraula la Sra. Parrilla dient que el començarà la seva
intervenció recordant que al mes d'abril de l'any passat va passat per aquest
plenari la cessió de l'adjudicació de l'obra del teatre de l'empresa TIFERCA,
que és la que va guanyar el concurs a l'empresa PROINOSA. Nosaltres en
aquell moment varem votar a favor de la cessió perquè creiem que era
l'única manera de desencallar l'obra del teatre que portava parada uns
mesos.
Ja en aquell ple varem insistir en que no estaríem a favor de que aquest
canvi d'empreses suposés un sobrecost de l'obra i que al final ho haguéssim
de pagar tots els lloretencs i lloretenques. Ja varem dir llavors, que
pensàvem que com TIFERCA havia guanyat l'adjudicació amb un preu molt a
la baixa, PROINOSA es veuria en la necessitat de demanar una ampliació del
contracte.
La resposta de, en aquells moments l'alcalde, el Sr. Codina, va ser que no. A
més va afegir que com PROINOSA estava construint el Casino, i això
suposaria una rebaixa en alguns costos com el de maquinària, transport de
materials, etc.
Creiem sincerament, que aquest augment, d'aquest sobrecost, ja estava
pactat amb PROINOSA, per a fer-se càrrec de les obres, perquè sinó no
s'entén.
Bé, no ha passat ni un any i ja ens trobem amb un sobrecost de 565.819,49
euros sense IVA. Això fa que ens aquests moments el cost de l'obra
s'incrementi en un 17% i la xifra final s'apropi als 6 milions d'euros.
Aquest sobrecost el dividirem en tres part:
D'una banda tot el que fa referència a l'adequació de normativa de seguretat
marcada pels bombers i d'adequació estructural de la rampa d'accés, això
són uns 54.000 euros.
D'una altra la diferència que amb el pas del temps s'han produït en les
homologacions d'alguns productes.
I d'una altra banda, segons consta en la justificació tècnica de la direcció
d'obra, les sollicituds que fa l'Ajuntament per a millores i canvis.
De les dos primeres no tenim res a dir, ja que és la normativa que s’ha de
complir, però respecte a la tercera part volem que ens expliquin quines són
aquestes millores proposades per l'equip de govern i perquè apareixen ara, i
no en el moment de redactar el projecte. Volem que ens expliquin de que es
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tracta, ja que són molts diners que es mereixen una explicació, que la sentim
i que l'entenguem tots els ciutadans. Volem saber els conceptes i el seu cost.

Contesta el Sr. Codina dient que les millores no són polítiques sinó tècniques,
i que els informes tècnics, tant del director de l’obra com de l’arquitecta
municipal que consten a l’expedient, són clars i expliquen totes les partides
una per una.
El sobrecost de l’acústica bé perquè ara es posa bambú, que està comprovat
que acústicament és millor que el material previst. Explica també que hi ha
una determinada part que estava prevista que es fes en sauló i ara es farà en
formigó, i representa una millora de l’accessibilitat. També es fa un canvi en
la cabina de control i això es fa a petició de determinats grups ciutadans
consultats. Això permetrà utilitzar la tecnologia digital i 3D.
Per tant, aquestes millores que suposen el sobrecost presentat, es fan
perquè la ciutat i els ciutadans puguin gaudir més d’aquest equipament, ja
que hem de pensar que ha de durar molts anys. També hi ha millores quant
als grups electrògens.
Hi ha un seguit de canvis que venen provocats per la descatalogació d’alguna
maquinària (no oblidem que el projecte és de 2007). Aquest és el cas de la
climatització.
Moltes d’aquestes millores produiran un estalvi energètic i una millor
sonoritat. I, a més, no arriben al 10% del pressupost.
També ha de dir que varen tenir sort de trobar una empresa que es va
subrogar en l’obra, i això també va ser fruit d’una bona gestió d’aquest equip
de govern, doncs si haguessin d’haver anat a una nova licitació, segur que el
cost hagués estat molt superior.
Creiem que aquestes millores suposen una inversió de futur i, en tot cas,
podem tenir criteris dispars vostès i nosaltres, però en cap cas, podem dir
que malbaratem els recursos.
Torna a intervenir el Sr. Coloma que, com ja ha dit, ells estan d’acord en
alguns temes, com els de seguretat, la rampa, etc. Pensa que el projecte
hauria d’haver garantit el millor equipament possible, i insisteix en el tema de
l’acústica, doncs ja es deia que era el millor. Pensa que en 5 anys no han
canviat tant les coses perquè hagi tantes coses descatalogades o que s’hagin
de canviar per altres millors.
També es parla de major cost per defectes en les obres, i això es degut a
què no s’ha fet el control adequat. Pensa que l‘obra hauria d’haver estat
vigilada en tot moment. També, com ha dit en la seva primera intervenció,
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tenen dubtes en altres de les partides que suposen un sobrecost. Per tot
això, reafirma que votaran en contra.
Seguidament, pren la paraula de nou el Sr. Teixidor dient que el tema de la
subrogació es va gestionar bé, es va informar a tothom i, per això, ho varen
aprovar per unanimitat.
Ara es presenten 50 temes addicionals corresponents a 50 partides no
especificades, i això ens fa que tinguem dubtes sobre algunes d’elles. Ja
estem d’acord amb el tema del cinema, però no ens queda clar que tots els
increments siguin necessaris.
De nou, intervé el Sr. Garcia dient que, com ja ha dit abans, ells estan
d’acord amb el tema de la cabina, però els canvis proposats són gairebé
600.000 euros i si bé el projecte és de l’any 2007, aquest ja s’ajustava a
normativa.
Segur que el criteri de bombeig no ha canviat i el seu grup no està d’acord
amb alguns dels canvis i de les propostes que apareixen a l’informe de l’equip
d’arquitectes.
Pensa que el projecte ja hauria de comprendre tot el que ara es vol
incorporar i el que calia de l’empresa subrogada era fer l’obra i no encarir-la.
Pensa que molts dels punts són injustificables. Ells estan en una disjuntiva,
perquè estan a favor del tema de la cabina. Per tant, i solament per aquest
tema, s’abstindran, si no, votarien en contra.
Torna a prendre la paraula la Sra. Parrilla, dient que en els informes tècnics
de l’arquitecta municipal i del director de l’obra, es parla de 50 punts de
diferents temes.
Vol donar lectura a l’inici d’aquest informe perquè és molt aclaridor:
“Tras reiniciar de nuevo las actividades de la obra, después de un
periodo de tiempo prolongado desde el paro de los trabajos desde
junio de 2008 por parte de la empresa Tiferca SA, por falta de
suministros debido a problemas financieros, y hasta el reinicio de la
obra por parte de la nueva empresa, Proinosa SAU, a mediados de
junio del presente año, se han producido en el transcurso de este
tiempo una serie de variaciones que afectan al proyecto y a las obras,
como son descatalogaciones de productos, además de variaciones que
afectan a solicitaciones por parte de adaptación a normativas, a
incendios y a mejora de la acústica, así como solicitaciones del propio
ayuntamiento para mejoras y cambios.”
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En la primera intervenció, ha demanat quines són aquestes i no s’han
contestat, i per tant, torna a preguntar-ho, doncs volen saber quines són
aquestes decisions de canvis polítics i no tècnics.
El que no entenem és com ara, en aquests moments de crisi econòmica,
l'equip de govern, assessorat per no sabem qui, es disposa a fer unes
millores que suposen més de 600,000 euros. No són temps aquests per
malbaratar els diners i menys els públics.
Al Ple de l'abril de l'any passat, el Sr. Codina va dir que havia parlat amb
PROINOSA perquè intentés contractar treballador o subcontractes
d'empreses de Lloret. El llavors alcalde va dir que l'empresa s'esforçaria.
Doncs bé, la pregunta és quants llocs de treball s'han creat o es crearan amb
aquests 600.000 €?. Ells creuen que cap.
El projecte inicial del teatre, recordin, que el varem aprovar tots els grups
d'aquest consistori. Creiem que és una obra necessària, esperada fa molt de
temps i merescuda pels lloretencs. El projecte li agradava a tothom, perquè
canviar-lo?
De nou, contesta el Sr. Codina dient que no es canvia, el que es fa és afegir
millores, com el tema de la cabina que ja s’ha comentat o el de l’accés amb
la rampa. Un altre tema, com el de la climatització, és perquè ja està
descatalogat i, per tant, no tenim més remei que canviar-lo.
Es cert que tots els grups van estar a favor de la subrogació i creu que ens
hem de felicitar tots plegats.
Els preus contradictoris estan tots desglossats per partides i explicats i, en
tot cas, si no ho tenen els diferents grups, se’ls farà arribar.
El teatre és un equipament cultural molt important i, per tant, ara hem de
posar tot l’esforç per finalitzar l’obra i després estudiar quina serà la
modalitat de gestió.
Les recomanacions de bombers s’han de complir, es presentin quan es
presentin. I l’obra no ha estat mai abandonada, l’empresa primerament
adjudicatària sempre va deixar una persona, precisament perquè no li
puguem dir nosaltres que havia abandonat l’obra.
La voluntat de l’empresa subrogada ha estat sempre i continua sent de
contractar treballadors i empreses de Lloret, i pensa que sí que ho fan.
Finalitza dient que estem estudiant el tema de la fiança de Tiferca, al voltant
dels 200.000 euros, per si podem utilitzar-la per finançar part aquestes
partides.
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Per últim, intervé el Sr. Alcalde felicitant, primerament, al Sr. Codina en la
seva qualitat de regidor d’infraestructures, per al gran treball de control
d’aquesta i d’altres obres públiques, ja que fa un control setmanal.
En totes les obres hi ha desviacions. En unes, com el cinema, demanats per
la societat civil, i pel que veu tothom està d’acord. També és important el
canvi de formigó per al sauló, doncs millora la mobilitat.
La major part dels temes són per motius de seguretat, necessitat,
descatalogació o millores, i totes elles estan plenament justificades. Hem de
esperar a la liquidació final i creu que avui no es pot parlar de desviació sinó
de millores, i creu que no és un muntant massa important.
Pensa que els que menys poden parlar de desviacions són el PSC, doncs us
donarem alguns exemples. L’edifici del Sindicat tenia un pressupost de 50
milions i va costar 36 milions més, és a dir, un 72’78% més. També van tenir
desviacions importants el conjunt escultòric Dafne, la rotonda o l’oficina nova
de turisme (aquesta més del 30%), però a nivell nacional és més del mateix,
i si no aquí tenim el cas de les obres de la Nacional II. Per tant, no són qui
vostès per donar-nos lliçons sobre aquest tema.
Pot entendre algunes de les abstencions anunciades, però en cap cas no pot
entendre el no del PSC.
Sense més deliberació, i per 12 vots favorables dels regidors presents de CIU
i PP, 6 vots en contra dels regidors presents de PSC-PM, GRIL i ERC, i 1
abstenció del regidor de ICV-EUiA, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent
acord:
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 03/04/2009, va
autoritzar la cessió del contracte administratiu d’obra de construcció
del nou Teatre de Lloret de Mar, que el mateix Ple havia adjudicat en
sessió de 30/04/2007 a TIFERCA, S.A., a favor de l’empresa
PROINOSA, PROMOCIÓN E INGENIERIA DE OBRAS S.A., determinant
que el preu del contracte cedit era de 3.340.375’94 €, IVA a part, i que
l’empresa cessionària quedava totalment subrogada en els drets i
obligacions que dimanaven del contracte i se subjectava plenament al
plec de condicions regulador del mateix.
En data 15/10/2009, PROINOSA presenta instància al registre
d’entrada de l’Ajuntament (NRE 17.215), a través de la qual sol.licita
que s’aprovin els preus contradictoris devinguts com a conseqüència
de canvis i millores en el projecte de construcció del nou Teatre.
En data 09/10/2009 el director facultatiu de l’obra emet informe tècnic
en el que justifica la sol.licitud d’increment del preu del contracte
sol.licitada per PROINOSA.
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Així mateix, l’Arquitecta municipal emet en data 11/11/2009 informe
tècnic justificatiu de la sol.licitud, i xifra l’increment del preu del
contracte en la quantitat de 565.819’49 €, IVA apart.
Atès allò establert en relació a la modificació del contracte d’obres als
articles 59 i 146.2 del RDL 2/2000, de 16 de junt, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions públiques,
norma que malgrat haver estat derogada és aplicable al cas que ens
ocupa perquè estava encara vigent en el moment en que va iniciar-se
l’expedient de contractació d’aquesta obra, tal com es desprèn del que
preveu a la Disposició Transitòria Primera de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER. Iniciar expedient de modificació del contracte administratiu
d’obra de construcció del nou Teatre municipal de Lloret de Mar, en el
sentit d’aprovar els preus contradictoris als que es fa referència a la
part expositiva d’aquest acord, la qual cosa suposa un increment de
565.819’49 €, IVA a part.
SEGON. Atorgar a l’empresa contractista, PROINOSA, PROMOCIÓN E
INGENIERIA DE OBRAS S.A., un termini de 3 dies d’audiència a fi i
efecte que pugui presentar les al.legacions que cregui convenients
respecte aquesta modificació, amb el benetès que en cas que no es
presentin l’expedient de modificació de contracte s’entendrà aprovat
definitivament de forma automàtica.
TERCER. Assumir el compromís de consignar crèdit suficient, a la
partida corresponent, per a fer front als compromisos derivats del
present acord.
QUART.- Efectuar trasllat d’aquest acord a PROINOSA, PROMOCIÓN E
INGENIERIA DE OBRAS S.A., a la Direcció Facultativa de les obres del
nou Teatre municipal, a l’Arquitecta municipal i a la Intervenció
municipal, pel seu coneixement i efectes escaients.
En torn d’explicació de vot, el Sr. Teixidor diu que ell s’ha abstingut perquè a
ell, a partir de la subrogació, com ja ha dit, ningú l’ha convidat a fer una
visita a les obres, ni se l’ha explicat abans d’aquest Ple les millores que es
proposaven aprovar.
Contesta el Sr. Alcalde que el Sr. Codina està sempre a disposició de tothom
per acompanyar-lo o informar-lo degudament.
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5. PROPOSTA D’ACORD DEL PROJECTE DE CONTRACTE DE PRÉSTEC
PER UN IMPORT DE 6.622.562,00 € A FORMALITZAR AMB EL BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls donant lectura
parcialment a la part expositiva de la proposta i en la seva totalitat a la part
dispositiva.
Intervé el Sr. Coloma dient que aquest préstec es formalitza per cobrir
inversions previstes en el pressupost i, per tant, per ser coherents amb el
seu vot negatiu amb el mateix, ara també votaran en contra.
Pren la paraula el Sr. Teixidor dient que ja sap que el seu vot no és important
ni per tirar endavant el pressupost ni aquest crèdit. Recorda que ell va
presentar una esmena als pressupostos i no se li va acceptar. De totes
maneres, avui no votarà en contra i s’abstindrà.
Comenta que aquest crèdit es fa per 15 anys, quan fins ara es feien per 10.
També destaca que hi ha una sola oferta, cosa inhabitual, que vol dir que els
bancs continuen tancant l’aixeta dels crèdits.
Seguidament, intervé el Sr. Garcia dient que ells no han aprovat els
pressupostos, però sí que varem aprovar uns apartats de les inversions, com
ara la piscina i la rotonda de l’Avinguda de Vidreres. Com a conseqüència,
s’abstindran.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que ells, per coherència amb
l’aprovació dels pressupostos, ells avui votaran que si.
A continuació, intervé el Sr. Elorza dient que els pressupostos aprovats no
són els seus i que, a més, suposaven per l’Ajuntament un endeutament
important. Les inversions en ells previstes no són les seves prioritats, i
malgrat que estan d’acord en que s’adjudiqui a l’oferta presentada, per les
raons abans esmentades el seu vot serà negatiu.
Contesta el Sr. Valls que les intervencions s’han centrat més en el destí dels
diners, que no és el cas, i no en l’oferta.
Es cert que es fa a 15 anys i no en 10 com abans, i creu que el que la major
part dels grups han fet és desmarcar-se d’un crèdit que és necessari. Per
tant, no entén els vots negatius.
Sense més deliberació, i per 12 vots favorables dels regidors presents de CIU
i PP, 5 vots en contra dels regidors presents de PSC-PM i ERC, i 2
abstencions dels regidors de GRILL i ICV-EUiA, el Ple de l’Ajuntament adopta
el següent acord:
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Reunida la Comissió informativa de les àrees de serveis centrals,
seguretat i via pública, medi ambient i mobilitat, per dictaminar sobre
la següent proposta de l’Alcaldia - Presidència, relativa a la Proposta
d’acord del projecte de contracte de préstec per un import de
6.622.562,00 € a formalitzar amb el BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA,S.A.
En relació a l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en data
14/12/2009 relatiu a l’aprovació provisional del Pressupost General
per a l’exercici de 2010 i publicat definitivament en el BOP núm 14 de
22 de gener de 2010, en el que s’establia la concertació d’un préstec
per un import de SIS MILIONS SIS-CENTS VINT-I-DOS MIL CINCCENTS SEIXANTA DOS EUROS (6.622.562,00 €), destinats a les
finalitats assenyalades en el Pla d’inversions de l’any 2010.
Atès les propostes presentades al respecte pel BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA,S.A., CAIXA DE GIRONA (que només oferta
1.500.000 €) i CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA – LA
CAIXA (que només oferta 2.000.000 €) i estudiades les ofertes. , ha
resultat la més adient als interessos municipals la presentada per
l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Procedir amb BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.
la formalització d’una operació de crèdit per un import de 6.622.562,00
€, amb les condicions financeres següents:
Import
Termini
Amortitzacions
Liquidació d’interessos
Comissió d’obertura

6.622.562,00 €
15 anys (14 d’amortització i 1 de carència)
56 quotes trimestrals de 184.234,10 €
trimestrals
exempt

El tipus d’interès serà d’un tipus variable corresponent l’euríbor a tres
mesos més 1,35% de diferencial.
SEGON.- Aprovar íntegrament i cadascuna d’elles per separat totes
les clàusules (Condicions particulars i generals) en conjunt que conté
el projecte de contracte unit a l’expedient.
TERCER.- Facultar àmpliament a la Sr. Alcalde President XAVIER
CRESPO I LLOBET, amb poder tan ampli com amb dret sigui precís,
per a què en nom i representació d’aquest Ajuntament signi els
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documents públics i privats que siguin necessaris per a la formalització
del préstec.
QUART.- En el supòsit que les condicions del mercat en el moment de
la formalització del préstec no permetin mantenir l’oferta presentada,
l’Alcalde queda autoritzat per negociar d’acord amb les propostes
presentades, la més favorable als interessos municipals.
6.PROPOSTA
DE
RECONEIXEMENT
DE
CRÈDITS
D’APLICACIÓ AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009

PENDENTS

Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls dient que en
anys anteriors aquest tema no era objecte d’acord Plenari, malgrat que si
que era una pràctica habitual. Es el que es coneixia per les factures al calaix.

Actualment, i en compliment del que disposa la Regla 71 de l’ordre
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, el Ple Municipal ha d’aprovar aquest
reconeixement de crèdits pendents d’aplicació. L’import que correspon
reconèixer és de 235.796,29 €.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Vist l’informe d’intervenció en que es conclou que donant compliment
al que disposa la Regla 71 de l’ORDRE EHA/4041/2004, de 23 de
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local i vista la competència atorgada per 60.2 del Real
Decret 500/1990, de 20 d’abril, correspon al Ple de la Corporació
l’aprovació de la proposta de “Reconeixement de crèdits pendents
d’aplicació a pressupost” per un import total de 235.796,29 € segons
detall annexat a la present proposta.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
Aprovar el reconeixement de crèdits pendents d’aplicació a pressupost
a 31 de desembre de 2009 per un import total de 235.796,29 € segons
el detall annex a la present proposta.
7. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL DE L’ANY 2009.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls el qual dóna lectura
íntegra a la proposta.
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Continua dient que en l’apartat d’ingressos s’ha recaptat 68.561.118,30 € i
estan pendents de recaptar 15.260.817,54 €.
Pel que fa a les despeses, s’han pagar 60.643.215,10 € i estan pendents de
pagament 11.530.240,73 €.
L’estalvi net de la liquidació és de 648.271,29 € i l’endeutament suposa el
79’34%, essent la càrrega financera d’un 11’50%. El romanent de tresoreria
final és de 119.401,38 €.
Posteriorment, es farà la tramitació corresponent prevista a la llei (dóna
explicació d’aquesta), finalitzant enviant-se els comptes a la Sindicatura, si
bé recordant que solament 1/3 dels pobles de la província de Girona ho fem.

Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
dóna compte de la següent proposta:
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia relatiu a la liquidació del
pressupost que és del tenor següent:
Aquesta Alcaldia-Presidència, complimentant les bases d’execució del
pressupost (base 17), en relació a l’article 191.3 del RDL 2/2004 de 5
de març Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es
dona compte al Ple de la Corporació, del Decret de data 15 de febrer
d’enguany relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost generals
de l’any 2009, que és a tenor del següent:
DECRET:
A la Vila de Lloret de Mar, quinze de febrer de dos mil nou
en compliment del que estableix l’article 191.3 del RDL
2/2004 de 5 de març, Text Refós de la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals.
RESOLC:
Aprovar la liquidació del PRESSUPOST GENERAL que integra
el pressupost de la pròpia Corporació i de l’Organisme
Autònom Serveis de Comunicació corresponents a l’exercici
de 2009 formulada pels serveis de la intervenció municipal.
Així ho mana i signa a Lloret de Mar l’alcalde, Sr. Xavier Crespo
Llobet i jo, el Secretari, Sr. Rafel Garcia Jiménez, en dono fe.
Els reunits es donen per assabentats de l’assumpte de referència.
8. APROVACIÓ DEL DOCUMENT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
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PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) EN L’ART. 49
DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, REFERENT A LES CONDICIONS
D’ORDENACIÓ I ÚS EN EL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES EN
COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS DE L'ACORD DE LA
COMISSIÓ TERRITORIAL D'URBANISME DE GIRONA
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Valls el qual dóna lectura a la
proposta.
Continua dient que la necessitat de l’aprovació d’aquesta modificació puntual
és degut a l’apagada imminent de la retransmissió analògica, fet que deixarà
part de la població sense senyal de televisió.
En aquest sentit, la finalitat de la modificació és la de regular les condicions
d’ordenació i ús dins de la zona qualificada com a Sistemes d’Espais Lliures
(Clau 1.3) en les zones verdes, segons consten en els plànols de Serra Brava
i UCSA-Canyelles a la vista del Pla Catalunya Connecta, dirigir pel
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat, a
través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, i
que engloba les diferents línies d’actuació del govern en matèria
d’infraestructures de telecomunicacions, on s’assenyalen les deficiències
històriques de cobriment, ja sigui de telefonia mòbil i de televisió analògica,
ja sigui de la propera tecnologia digital, i que afecten en especial a la part
nord-est del terme municipal, principalment a les urbanitzacions Serra Brava
i Ucsa-Canyelles i fixa la proposta per ordre de prioritat de nous
emplaçaments per construir una torre de telecomunicacions amb l’aportació
de les corresponents solucions a nivell de construcció i compartició
d’infraestructures i instal.lació d’equips, a l’hora que es fa extensió a la resta
del municipi per si calgués –en un futur- garantir la cobertura del terme.
Es concreta la ubicació i superfície dels serveis tècnics a implantar, introduint
un nou paràgraf a l’art. 49 de les normes urbanístiques del POUM, sense que
representi cap canvi de motivació ni finalitat de la modificació puntual a la
que ha estat subjecte, a les determinacions procedimentals establertes a
l’art. 83 del TRLUC. Per tant, el que es fa és matisar el punt 6è. de l’art. 49,
així com afegir un nou apartat 8, que té el següent text:
“8. Exclusivament en les zones de Serra Brava i UCSA-Canyelles,
qualificades de clau 1.3, en l’àmbit grafiat en el plànol adjunt i amb la
superfície màxima de 35 m2, es permetrà la implantació d’un centre
de telecomunicacions a la vista del Pla Catalunya Connecta.”
Finalitza dient que lamenta el retard en la resolució d’aquest tema, donat que
l’apagada analògica està propera.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
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FETS:
1.- En sessió de data 26 d’octubre de 2009, el Ple de la Corporació
acordà:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’article 49 de les Normes
Urbanístiques, referent a les condicions d’ordenació i ús en el Sistema
d’Espais Lliures, d’iniciativa municipal i redactada pels Serveis Tècnics
Municipals, incorporant com a documentació justificativa d’aquesta, el
Pla Catalunya Connecta i els Estudis radioelèctrics “Serrabrava-La
Riviera” de data 16 d’octubre de 2008 i “Font de Sant Llorenç-Los
Pinares” de data 8 de gener de 2009.
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes de
la seva aprovació definitiva, si s’escau

2.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data
16 de desembre de 2009 va acordar:
I.- Suspendre l’aprovació definitiva de la modificació de l’article 49 del
Pla d’ordenació urbanística municipal, promoguda i tramesa per
l’Ajuntament de Lloret de Mar, fins que es doni resposta adequada al Pla
Catalunya Connecta, mitjançant la determinació del sistema de serveis
tècnics concret, tant pel que fa a la localització sobre el territori com a
les característiques de la installació, o bé, alternativament, mitjançant
el corresponent Pla especial urbanístic.
II.- Comunicar-ho a l’Ajuntament

3.- En data 23 de febrer de 2010, els Serveis Tècnics Municipals han
elaborat el document de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) en l’art. 49 de la Normativa Urbanística,
referent a les condicions d’ordenació i ús en el Sistema d’Espais
Lliures, que dona compliment a les prescripcions de l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 16 de desembre de
2010.
FONAMENTS DE DRET:
I.- S’apliquen a aquest expedient l'art. 92 i 94 del Decret legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme; art 117 i 118 del 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
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de les Àrees d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, Serveis Personals i
Turisme, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el document de la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en l’article 49 de les Normes
Urbanístiques, referent a les condicions d’ordenació i ús en el Sistema
d’Espais Lliures, d’iniciativa municipal i redactada pels Serveis Tècnics
Municipals, que dona compliment a les prescripcions de l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 16 de desembre de
2010.
Segon.- Remetre còpia de l’expedient i del projecte, per duplicat
exemplars, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona als efectes
de la seva aprovació definitiva, si s’escau.
9. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUA EN BASE A
LA QUAL ES SOLLICITA L’ADOPCIÓ DE DETERMINADES MESURES
RELATIVES A LA PROTECCIÓ D’ANIMALS SALVATGES, EN EL SENTIT
D’EVITAR-NE L’EXHIBICIÓ EN CIRCS.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Garcia dient que la moció és
presentada conjuntament amb el grup municipal de CIU, i seguidament dóna
lectura íntegra a aquesta.
Intervé el Sr. Coloma tot dient que felicita l’equip de govern per al seu canvi
de postura, ja que fa 5 anys el grup municipal d’ERC va intentar que aquesta
qüestió es prohibís en les ordenances municipals i no ens en varem sortir.

Ens felicitem com Ajuntament, que ara adoptem aquesta moció i que la fem
complir, i confia que tingui el màxim suport.
Pren la paraula el Sr. Teixidor agraint la moció del Sr. Garcia i la invitació a
sumar-se a aquesta.
Ell ja està d’acord i, per tant, votarà a favor. Potser s’hauria de treure
l’adjectiu “salvatges” i deixar solament “animals”.
Insisteix en el tema que fa temps l’equip de govern està estudiant la revisió
de l’ordenança de la via pública, però encara no s’ha fet, aprofita per
preguntar com està el tema.
Seguidament, intervé el Sr. Ontañón dient que és un tema difícil i no és fàcil
de trobar la manera de fer el que es cregui millor per a tots. Pensen que el
millor seria fer una revisió de l’ordenança general. Malgrat tot, votaran a
favor.
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Tot seguit, pren la paraula el Sr. Austrich dient que avui es presenta una
moció pel maltractament que pateixen els animals en els circs.
El Grup Municipal de PSC hi votarà a favor, però pensem que el fons del
problema cal buscar-lo en la persona humana. Exemples de: baralles de
galls, curses de braus, baralles de gossos, caça per diversió, caça per negoci
de pells i espècies, etc. Qui, si no la persona humana, és la responsable de
tot el que diem.
Pensem que cal aprofundir més en l’educació basada en valors que incloguin
el respecte als essers vius i fer-los capaços de desenvolupar-se com a essers
humans conscients del mon que ens envolta.
Cert que existeix el maltractament d’animals salvatges o no, però: què
aprenen els nens i nenes des de petits?. Televisió, Internet, revistes, còmics,
etc. Contínuament imatges de violència per ser el millor, el més fort i qui les
promou és la persona humana.
Aquí és on hauríem d’actuar amb més fermesa els governs, amb àmbits
municipals i supramunicipals, però no ho fan amb la fermesa que caldria per
eradicar-ho.
Els animals tenen un cicle natural i respecten els codis de la natura, la
persona humana només pensa en interès propi i destrueix. La pregunta és:
qui és l’animal salvatge?.
Creiem que la moció és un gra de sorra, un pas més en aquest camí. Lloret si
ha de sumar, però només en aquesta moció d’animals salvatges en els circs,
sinó en tot el que hem dit i que caldria millorar en l’àmbit local.
A continuació, intervé la Sra. de la Torre dient que vist el rebuig mostrat per
part de la ciutadania i diferents entitats i associacions, des del grup de CIU
ens van comprometre, a principis de setembre de 2009 i de forma pública, a
no autoritzar cap més circ amb animals durant aquesta legislatura.
Vol agrair al Sr. Garcia la presentació d’aquesta moció a la que CIU s’ha
adherit.
Nosaltres, com ja hem dit, no érem partidaris de posar la paraula “prohibir” i
és per això que varem utilitzar la paraula “comprometre”.
Es veritat que hi ha circs que no tenen animals però es fa difícil aconseguir
que vinguin a Lloret.
De totes maneres, els circs que han estat autoritzats al nostre municipi es
troben emparats pels requisits marcats al registre de nuclis zoològics de
Catalunya, i a més presentaven tota la documentació específica que és
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obligatòria tenir i presentar.
Recorda que és la Generalitat la que atorga la seva llicència com a nucli
zoològic, com a circ que tenen animals de la fauna salvatge, sempre que
reuneixin els requisits per ella establerts.
El que ha fet aquest equip de govern és vetllar perquè aquests circ amb
animals que ens han demanat autorització per actuar, compleixin tant amb
els requisits establerts per la Generalitat (abans esmentats) com la
documentació necessària sobre ocupació de via pública, activitats i medi
ambient.
D’acord a tot el que hem comentat, es procedirà, previ estudi, a modificar la
vigent ordenança municipal de tinença d’animals en la que ja s’està
treballant.
De nou, intervé el Sr. Garcia dient que entén el que ha dit el Sr. Ontañón, i
que segurament fins ara es creia que amb aquesta mena de circs es feia una
labor de pedagogia. No obstant això, el maltractament que pateixen els
animals al circ és evident.
Són obligats a realitzar actes antinaturals, impropis de la seva etologia i, el
més preocupant, es coneixen els mètodes que utilitzen per sotmetre els
animals a realitzar-los: els cops i la violència continuada són l’única eina amb
la qual conten els “entrenadors”.
Els animals salvatges van entrar en escena al circ cap al 1880, un segle
després que Phil Astley creés el circ tradicional, per tant, no sempre han
format part dels espectacles del circ, i varen ser incorporats per afegir un
sentiment “exòtic” vinculat al colonialisme.
Els temps han canviat i les sensibilitats també, per això, el circ contemporani
exclou l’ús d’animals salvatges a les seves actuacions. Es denigrant veure
com es produeix la càrrega i descàrrega dels animals o lamentables algunes
declaracions dels que es dediquen a aquest negoci.
Aquesta moció va ser presentada a Mataró i aprovada per unanimitat en
sessió Plenària de data 03/12/2009.
Novament, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que hi ha molta cosa sobre
aquest tema que corre per Internet, i ell el que demana –hi està d’acord- és
en que no s’exhibeixi el maltractament dels animals, però tampoc en privat.
Insisteix que el tema s’hauria de recollir en l’ordenança general i que quedés
clar el no maltractament.
Novament, el Sr. Garcia diu que el maltractament no s’ha de permetre en
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cap tipus d’animals i finalitza les intervencions el Sr. Alcalde dient que entén
que la moció s’hauria de votar tal i com està redactada.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Són varis els circs que ens visiten amb la presència d’animals com a
eix central. Sovint, per desgràcia, aquestes bèsties no reben el
tractament que es mereixen.
El circ és un espectacle que disposa d’innombrables recursos humans
propis sense necessitat de sotmetre al ridícul, maltractament o
humiliació als animals. Així ho han entès nombrosos circs que amb el
seu art i màgia entorn als pallassos, acròbates i malabaristes han
aconseguit els majors èxits i la gran acceptació del públic.
El circ més prestigiós del món és el Circ du Soleil, canadenc, que no
utilitza animals en les seves exhibicions. El Circ Cric, català, Premi
Nacional de Circ atorgat per la Generalitat de Catalunya, tampoc no
usa animals en les seves exhibicions.
Nombrosos països i ciutats de tot el món, entre elles Barcelona,
Girona, Lleida, Mataró i altres municipis dels nostre entorn immediat,
han prohibit o restringit la presència d’animals en els circs.
La instal.lació de circs que exhibeixin animals salvatges en els seus
espectacles, com hem dit, està prohibida en la ciutat de Barcelona. La
implantació d’aquesta prohibició va suposar un augment del 25% en la
taquilla d’aquests espectacles, ja que el “buit” que van deixar les
actuacions on s’utilitzaven animals va haver de ser substituït per una
oferta molt més positiva i molt rendible, tant per al circ com per als
seus treballadors.
Creiem que a Lloret de Mar hem d’apostar per un model de circ
respectuós amb els animals i que promogui valors de no
maltractament.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:

PRIMER. L’Ajuntament de Lloret de Mar instarà el Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya a modificar la
legislació sobre la protecció d’animals salvatges en el sentit d’evitar-ne
l’exhibició en circs.
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SEGON. L’Ajuntament de Lloret de Mar modificarà l’actual “ordenança
municipal sobre la tinença d’animals”, adaptant-la en el sentit de
prohibir l’exhibició d’animals salvatges als circs, i, per tant, no
permetrà la instal.lació de circs que tinguin entre les seves actuacions
l’exhibició d’animals salvatges.
TERCER. Comunicar aquests acords al Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, al President de la
Generalitat, al President del Parlament i als Grups Parlamentaris al
Parlament de Catalunya.
10. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA PER LA
QUAL ES SOLLICITA AL MINISTRE DE TREBALL DETERMINADES
MESURES EN RELACIÓ AL SISTEMA DE PENSIONS DE LA SEGURETAT
SOCIAL.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Garcia que dóna
lectura íntegra de la moció.
Intervé el Sr. Elorza dient que el seu grup està d’acord amb el tema dels
pensionistes, però entén que aquesta moció és una d’aquelles clarament
supramunicipal i que entén que el lloc de debatre no és aquest sinó el
Congrés de Diputats.
Creuen, com ja ha dit, que això s’ha de discutir en el Congrés i que és el lloc
legítim per adoptar aquest tipus de decisions. Per això entén que al menys la
moció s’hauria d’haver hagut de concretar per als pensionistes de Lloret.
Essent les 21:25 hores, i prèvia autorització de la Presidència, s’incorpora a
la sessió el Sr. Tibau.
Continua dient el Sr. Elorza que el que ha dit abans és encara més evident en
el punt segon de l’acord de la moció.
Ells pensen que seria molt més lògic fer una recollida de signatures. Amb
això estan absolutament d’acord i estarien al costat del Sr. Garcia, doncs
creu que això si seria positiu i pràctic. En canvi, pensen que la moció no
serveix absolutament per res.
Repeteix que creuen que el lloc d’aquesta moció és el Congrés dels Diputats.
De totes maneres, donat que la comparteixen en bona part, votaran a favor,
però insisteix que no creu que aprovar mocions d’Ajuntaments en aquest
tema tingui cap resultat positiu.
Pren la paraula la Sra. Bertran parlant de la 3a edat. Com diu textualment el
regidor Santiago Ontañon en la presentació del web del Casal del Jubilat: “un
món una mica desconegut per a alguns sectors de la societat”. I nosaltres
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nosaltres remarquem “un món absolutament desconegut per a alguns sectors
de la societat”. Per això pensem que val la pena parlar-ne, Sr. Elorza.

A data d’avui, 1r de març, el nostre municipi compta amb un total de 4.395
persones jubilades, de les quals 2.013 són homes i 2.382 són dones. En
conjunt, representen un 11% de la població, dada prou significativa des del
punt de vista rasament quantitatiu com per tenir present a l’hora de
planificar els recursos municipals.
Des del Casal del Jubilat –tècniques i Consell- en primera instància, però
també des de totes les seccions de l’ajuntament, es treballa a una per
ajudar, per dignificar i per donar ales en tots els sentits a la gent de la 3a
edat.
Permeteu-me, breument, que ho exposi amb exemples molt concrets,
assumint la fredor que comporta l’enumeració d’un llistat:
1. Organització de cursos esportius de gimnàstica (la motivació dels
usuaris –per qui li interessi- és digne de veure), natació, ioga i marxa
nòrdica.
2. Homenatge a la Gent Gran per Sant Romà, on assisteixen convidats a
un dinar que any rere any reuneix a un miler de persones.
3. Abonaments anuals pels autobusos al preu de 1 euro o de zero euros
si parlem del servei que cobreix l’hospital comarcal.
4. Reducció de la taxa d’escombraries en un 50% destinada als jubilats
amb menys possibilitats econòmiques.
5. Gratuïtat de la taxa per tenir gos, adreçada a les persones de més de
60 anys que viuen soles.
6. Descomptes en totes les activitats que s’organitzen des de la secció de
Cultura.
7. Col.locació de màquines esportives dirigides especialment a la gent
gran en els parcs urbans.
8. Creació i adequació de parcs urbans per afavorit hàbits saludables i
oferir espais de trobada entre avis i néts.
9. Celebració “por todo lo alto” de les Noces d’Or, dels 50 anys de casats.
10.Exempció de l’impost de circulació de vehicles adreçat a persones que
certifiquin una minusvalidesa igual o superior al 33%.
11.Organització de festes, excursions, cursos, tallers i conferències de tot
tipus.
12.L’imminent trasllat del Casal a l’edifici socio-cultural amb totes les
avantatges que comportarà.
13.La pròxima construcció d’una residència per la gent gran a la zona del
Turó d’en Buc.
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En resum, una mina. Però una mina que demana la seva equivalència i
traducció en l’esforç i en sacrifici pressupostari. I aquest nivell d’implicació és
exactament la que demanem al govern de l’estat, presidit per José Luís
Rodríguez Zapatero i, en aquest cas, i sumant-nos a la proposta d’ICV-EUIA,
al ministre de treball Celestino Corbacho.
Som plenament conscients de la dificultat de l’assumpte a l’hora de continuar
garantint les polítiques socials en moments de crisi. Però decididament el
nostre vot serà afirmatiu perquè prioritzem la protecció de les persones
grans - grans persones, dins el context i els graus de fragilitat social.

Finalment, aquest grau de compromís que des de Lloret hem adquirit amb els
nostres grans, és el que demanem no només avui a l’estat, sinó a totes les
administracions i institucions, com patronals i sindicats.
Contesta el Sr. Garcia dient que li sorprèn la intervenció del Sr. Elorza, doncs
creu que gairebé 9.000 mocions d’ajuntaments, tenen molt més pes que
50.000 signatures de ciutadans.
No creu que aquesta moció sigui supramunicipal, doncs afecta als jubilats de
Lloret. I en aquest sentit recorda que el president de l’Associació de
Pensionistes, Jubilats i Jubilades de Lloret de Mar, Sr. Padilla, va dirigir una
carta a tots els grups municipals en relació a aquest tema, carta que
literalment diu el següent:
“Com vostès saben la pujada de l’IPC de manera general per a tot
Espanya ha significat històricament la pèrdua de, almenys, un 1% per
a tots els pensionistes i jubilats de Catalunya per ser l’IPC de
Catalunya més gran que la mitja espanyola en aquest percentatge.
Això significa que per al present any els pensionistes i jubilats catalans
no tindran cap pujada. Però si a aquesta situació li afegim l’increment
de l’IRPF aplicat a les pensions tenim, com a resultat, que les pensions
per al present any s’ha vist reduïdes respecte a l’any anterior.

Aquesta situació es converteix en insostenible per a molts jubilats i
pensionistes que han d’afrontar increments substancials de la majoria
de serveis (gas, electricitat, telèfon, etc.), amb una disminució efectiva
dels seus ingressos per al present any.
Per aquests motius ens satisfaria que, com a partits de govern o com a
partits que pretenen governar en el futur, tinguin a bé proposar al
govern de l’estat, des de la posició de cada un dels vostres grups en
l’ajuntament, la correcció de l’esmentat increment que en realitat
significa una disminució dels ingressos de la gran majoria de jubilats i
pensionistes de Lloret de Mar i de Catalunya.”
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El que sembla és que el Sr. Elorza el que no vol, és criticar al govern del seu
partit a Madrid.
Continua dient que la població ara viu més que fa 20 anys. Però no els
famosos 4 anys que sempre es diu. S’està exagerant deliberadament la
longevitat de la ciutadania per justificar la reducció de les pensions. I el que
està proposant és que els treballadors menys afavorits (que viuran menys)
treballin dos anys més per pagar les pensions de les persones més
benestants que viuran més anys.
Les prejubilacions s’haurien de corregir. A Espanya les utilitzen per ajudar els
empresaris que volen acomiadar els seus treballadors de més edat. I això
s’hauria de prohibir, com ja es fa a molts països europeus: si l’empresari vol
jubilar els seus treballadors, ha d’absorbir aquesta despesa en la seva
totalitat.
Altre argument, el retard de l’entrada al mercat laboral dels joves, s’estan
formant, tindran més coneixements i quan s’incorporin augmentarà la
productivitat.
Fa 40 anys, Espanya consumia el 4% del PIB en pensions, ara més del doble,
el 8,6%, perquè la mida del pastís del PIB és 17 vegades més gran. L’informe
del govern sobre les pensions diu de forma alarmista que el 2010 tenim 8
milions de pensionistes i el 2040 en tindrem 15 milions, però no diu que el
PIB serà més de 7 vegades superior al d’avui.
La viabilitat de les pensions no és un tema demogràfic, no tampoc econòmic,
és únicament i exclusiva polític. La societat sempre trobarà els recursos per
finançar-les, bé a través de les cotitzacions o a través dels impostos
generals.
Seguidament, intervé el Sr. Coloma dient que el seu grup sempre donarà
suport a la gent gran.
Es cert, com ha dit la Sra. Bertran, que l’Ajuntament fa molta feina però
encara hem de fer més. Hi ha temes com el transport a l’estació de tren, que
si bé es va dir que s’estava treballant, encara no es té resposta.
Mai és suficient i hem de tenir la responsabilitat de mirar com serà la nostra
societat dintre d’uns anys més. Hem de treballar en fer pedagogia i en buscar
activitats noves per afavorir l’intercanvi generacional.
El seu grup votarà a favor, sobretot per fer incís en la importància de les
polítiques vers la gent gran per part de totes les administracions.
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Pren la paraula, a continuació, el Sr. Teixidor dient que entén que aquesta
moció si que afecta al municipi i que no s’hauria de desvirtuar amb els
discursos polítics partidistes. Ell no ha rebut aquesta carta a la que s’ha
referit el Sr. Garcia, però de totes maneres votarà a favor i creu que no és un
tema perquè hagi picabaralles entre nosaltres.
Tot seguit, intervé el Sr. Ontañón dient que ells tampoc han rebut la carta
esmentada i que realment és fàcil de manipular el tema de les pensions.
Podrien fer una argumentació important sobre el tema de les pensions, però
creu que avui no toca i el seu grup votarà a favor.
Torna a prendre la paraula el Sr. Elorza dient que a ells si que els ha sorprès
la resposta del Sr. Garcia, i més quan han dit que votaran a favor. Però
insisteix que no creu que aquest tipus de mocions aportin rés.
Repeteix que ells estan per fer una recollida de signatures i ho farien amb
molt de gust. També vol dir que ells tampoc han rebut la carta llegida pel Sr.
Garcia.
Novament diu que ells són favorables a prendre mesures en aquest tema,
però no en forma de moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament, sinó que
creuen que té més força la recollida de signatures per, en tot cas, donar pas
a una proposta de llei. Per això estan disposats en qualsevol moment.
Ells són coherents en aquest tipus de mocions i entenen que el problema que
aquí es planteja el tenen tots els pensionistes del país. En el plenari hem de
parlar d’altres coses i evidentment no entrarà en la intervenció de la Sra.
Bertran perquè no és el punt en el que toca.
Creu que el tema que es planteja si que és perquè el polítics el tinguin en
compte, però no a nivell municipal i si en el Congrés. Creuen que l’aprovació
de mocions no té cap força i si les signatures, i el que fan les mocions és
simplement fer una declaració d’intencions polítiques i generar discussions
que no ens porten a res. Per tant, per congruència i coherència, entenen que
no s’hauria de fer.
Per altra part, recorda que diferents grups també han criticat aquest sistema
i finalitza reafirmant-se en que la forma més efectiva és la recollida de
signatures, no les mocions.
De nou, intervé la Sra. Bertran dient que la carta del Sr. Padilla no l’ha rebut
cap grup polític excepte, sembla, Iniciativa.
Tot seguit, contesta de nou el Sr. Garcia dient que la carta que ha llegit es va
registrar a l’Ajuntament (passa una còpia al Sr. Alcalde).
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Continua dient que ja convidarà al Sr. Elorza, sobre el tema de les pensions,
a recollir signatures per una iniciativa legislativa popular.
Tal i com ja ha dit abans, entén que aquesta no és una moció supramunicipal
i vol agrair el suport de tota la resta de grups.
Finalment, intervé el Sr. Alcalde dient que la carta que el Sr. Garcia li ha
passat no va dirigida al Sr. Alcalde, si bé l’explicació del tema està ben feta.
Es evident que hi ha preocupació pel tema de les pensions, i això no és que
estigui generat per la moció. Vol dir, de principi, que ells votaran a favor
perquè creuen que afecta a la gent gran de Lloret i nosaltres sempre hem
estat al costat d’ells.
Com ja ha dit la Sra. Bertran en la seva intervenció, CIU està sempre al
costat de la gent gran i no fent com altres, que s’emplenen la boca parlant de
l’Espanya social, que donen 400 euros i que després els treuen, donant la raó
al que ja no hi és, el Sr. Solbes. Votaran a favor de la moció perquè no pot
ser que la nostra gent gran hagin vist reduïda la seva nòmina aquest any.

Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Atès que aquests darrers dies milers de pensionistes lloretencs han
rebut una carta signada pel Ministro de Trabajo e Inmigración del
Gobierno d’Espanya, illustríssim senyor Celestino Corbacho Chaves,
on se’ls informa de les línies generals de revalorització de les pensions
de la Seguretat Social per al present exercici.
Atès que, segon la dita carta, les pensions s’incrementen el 2010 amb
caràcter general un 1% i que, en cas de produir-se una revisió per
incompliment de les previsions del Ministerio, aquesta no tindria lloc
fins d’aquí a dotze mesos.
Atès que, en molts casos, i tal com es desprèn de la mateixa
comunicació, l’increment del que paguen aquests pensionistes en
concepte d’Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques és
superior, en molts casos, a l’increment previst en la seva pensió, la
qual cosa provocarà que aquest any percebin menys diners que l’any
passat.
Atès que l’illustríssim Ministro del Gobierno d’Espanya, utilitza com a
base de càlcul, per a la pretesa revalorització, una previsió sobre
l’Índex de Preus al Consum estatal, essent històricament la variació de
preus a Catalunya més alta, i per tant més perjudicial per als
pensionistes.
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Atès que, per exemple, l’índex de preus al consum en els darrers vint
anys ha patit un increment del 93,3% a Madrid o un 98,4% de mitjana
estatal i que a Catalunya l’augment de preus s’ha enfilat fins al
110,9%, la qual cosa ha contribuït a empobrir, encara més, els
pensionistes lloretencs i catalans, en relació amb els de la resta de
l’Estat.
Atès que, a més, el Gobierno d’Espanya ha decidit suprimir, de manera
general i indiscriminada, la bonificació de 400€ en l’Impost Sobre la
Renda de les Persones Físiques, la qual cosa afectarà de manera
dramàtica a molts pensionistes.
Atès que el collectiu de pensionistes és molt nombrós a la nostra vila
i, per tant, qualsevol empitjorament de la seva situació va en
detriment de la situació general del municipi.
Atès que la majoria dels serveis bàsics i dels productes de consum
essencials han experimentat augments molt per sobre de l’IPC en els
darrers mesos(només ens hem de fixar en quelcom tan vital com
l’energia elèctrica).
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER. Sollicitar al Ministro de Trabajo e Inmigración del Gobierno
d’Espanya, illustríssim senyor Celestino Corbacho Chaves, que deixi
sense efecte, amb caràcter immediat i retroactiu a 1 de gener de
2010, la revisió de les cotitzacions del col.lectiu de pensionistes perquè
en molts casos provoca una disminució en les percepcions. En aquest
sentit, l’article 50 de la Constitució Espanyola estableix que “los
poderes públicos garantizarán, mediante pensiones edecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos
durante la tercera edad”.
SEGON. Sollicitar al Ministro de Trabajo e Inmigración del Gobierno
d’Espanya, il.lustríssim senynor Celestino Corbacho Chaves, que, en el
cas dels pensionistes catalans, utilitzi com a base de càlcul per a
determinar l’increment de les pensions l’Index de Preus al Consum
català. En aquest sentit, recordem allò que mana l’article 40 de la
Constitució Espanyola quan diu: “los poderes públicos promoverán las
condiciones favorables para el progreso social y económico y para una
distribución de la renta regional y personal más equitativa”, i que la
utilització de l’índex estatal empobreix als pensionistes catalans.
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TERCER. Sollicitar al Ministro de Trabajo e Inmigración del Gobierno
d’Espanya, illustríssim senyor Celestino Corbacho Chaves, que
reconsideri la decisió d’eliminar de manera general i indiscriminada la
deducció de 400€ en l’IRPF, en el sentit que només la minoria de
pensionistes amb ingresso molt per sobre de la mitjana no puguin
gaudir d’aquesta bonificació. L’article 31 de la Constitució Espanyola és
clar quan diu: “Todos (los ciudadanos) contribuirán al sostenimiento de
los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante
un sistema tributario justo inspirado en los pincipios de igualdad y
progresividad...”
QUART. Comunicar els presents acords al Ministro de Trabajo e
Inmigración del Gobierno d’Espanya, als sindicats USO, UGT, CC.OO.,
CGT i d’altres, a l’Associació de Pensionistes, Jubilats i Jubilades de
Lloret de Mar, al Casal del Jubilat de Lloret de Mar, a la Federació i a la
Associació de Municipis de Catalunya i als Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya.
11. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL P.P. PER
SOLLICITAR AL GOVERN LA POSADA EN MARXA DE LES MESURES DE
SUPORT AL SECTOR TURÍSTIC.
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que abans de
presentar aquesta moció i la següent, donat que el seu grup municipal ha
manifestat reiteradament el seu rebuig a la presentació en aquesta taula de
mocions d’àmbit supramunicipal, sobretot quan tenen un caire polític, per
creure que existeixen altres meses més apropiades per això, volem
manifestar que seguim mantenint el mateix criteri, però entenem clarament
que quan es tracta de temes turístics, com en aquestes dues mocions, és
evident que per trobar-nos en un municipi fonamentalment turístic no
solament considero apropiat tractar de dits temes, sinó que entenem que ho
hauríem de fer amb més freqüència, donada la importància fonamental que
dita activitat té per a l’economia local i donades les vertaderes dificultats que
el sector turístic està travessant, la problemàtica del qual no pot ser aliena a
aquest Consistori.
Malgrat del que he dit, volen manifestar que essent coherents amb el seu
criteri, han elevat prèviament i a través dels òrgans del seu partit dites
mocions per a la seva presentació a les meses corresponents.
Les propostes d’aquesta primera moció forma part d’una sèrie major de
propostes, moltes d’elles fetes per aquest grup municipal i algunes ja
debatudes en Senat i Congrés, i altres que seran presentades en breu en la
mesa corresponent.
Es tracta, per tant, d’una moció de recolzament a unes propostes que,
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indubtablement i per tractat-se específicament de temes turístics, esperem
que rebin el suport d’aquest Consistori.
Seguidament, dóna lectura íntegra a la moció.
Intervé el Sr. Coloma dient que hagués agraït que la moció estigués en
català. Així mateix, recordar que el Sr. Ontañón no està d’acord en que es
presentin mocions supramunicipals.
Referint-se a la moció, ha de dir que en alguns punts podrien estar d’acord,
però que en altres no.
Tanmateix, ha de dir que l’article 171 de l’Estatut de Catalunya estableix que
el turisme és una competència de la Generalitat i, per tant, creu que el text
de la moció en determinats aspectes envaeix aquesta competència. Es per
això que malgrat estar d’acord en una part, no podran votar a favor.
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que la despesa turística segons EGATUR
s’ha reduït el 2009 un 6,7%. Si tenim en compte que el grup turístic
majoritari a Catalunya són els treballadors europeus, la crisi i baixada del
poder adquisitiu es fa evident en la despesa turística, i que també sigui
normal que busqui destins més barats. I això encara s’agreuja més en la
despesa turística dels treballadors espanyols, que tenen la mateixa pressió
fiscal que els europeus però els salaris més baixos, per exemple: el primer
país turístic del món, França, té el salari mín. int. en 1 254€. L’espanyol
570€, menys de la meitat. El que demostra que una classe treballadora amb
salaris justos, crea riquesa (potser per això EEUU ha passat per davant
d’Espanya, per l’efecte Obama) i això
contrasta amb les demandes
històriques de les polítiques de dretes de contenció salarial, abaratiment de
l’acomiadament i baixades d’impostos a les empreses.
La patronal espanyola es desmarca d’Exceltur i dels seus criteris
catastrofistes. CEOE, president que no viatjaria en avions de la seva empresa
(no es refia).
Seguidament, dóna lectura al document de la patronal.
Reduir dos punts cotització SS empresaris. Els serveis de centres de salut,
CAP, que utilitzen amb molta freqüència els turistes per accidents de tot
tipus, comes etílics, etc. com ho pagarem, doncs? O qui ho pagarà?.
El sector turístic és el més subvencionat de l’estat. Els carburants de l’aviació
no paguen impostos, i els aeroports són generadors de turisme, encara que
no estan considerats com subvenció turística, però ho és, encara que
encoberta. També demanen contenció de salaris. Vull recordar-li que el
conveni d’hostaleria de Comarques Gironines és el més baix de Catalunya.
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Quan les empreses turístiques es van beneficiar del boom turístic per la
bonança econòmica, ningú no es queixava. Hi va haver empresaris que van
reinvertir en les seves installacions hoteleres i en promoció, i són els que
tiren endavant, i qui no ha va fer, són els que ara demanen a PAPA ESTADO
que solucioni la seva manca de previsió i incompetència.
Espacio único europeo. I, sobretot en política social, política fiscal i pressió
fiscal.
Seguidament, intervé el Sr. Amaya i en primer lloc, agraeix al Sr. Ontañón
que els permeti debatre sobre turisme i, així mateix, l’esforç d’acomodar
aquesta moció a Lloret, donat que és una moció que el PP està presentant
arreu i que s’ha reduït de 20 a 15 punts.
Pensa que s’ha oblidat de parlar del Departament de Turisme de la
Generalitat i no es refereix al Pla Estratègic 2005-2010, sobre aquest
departament sols diu que se’ls informarà.
Estem totalment d’acord en el punt primer i segon, el Turisme té un caràcter
molt important i ha d’estar tractat amb la màxima importància.
Això de “fomentar el empleo” baixant els impostos a les empreses, no estem
d’acord. Les empreses han de generar ocupació vers la productivitat, la
qualitat de servei, i la seva posició en el mercat turístic.
Recordem que estem en una crisi de demanda, no de producte, i el capital
humà és el primer capital espanyol, treballem’ho plegats, formem-lo donem
igualtat d’opcions de millora, millorem el benestar de la gent.
Reduir les taxes portuàries significa que les companyies paguin menys
impostos, a canvi de què, de baixar preus? El fenomen dels vols low cost, ha
fet que moltes companyies de vol tanquessin. Això és competitivitat? I el
producte final, és de qualitat?.
Sobre els crèdits ICO li llegiré la darrera convocatòria, que va sortir en el BOE
del 2 de febrer d’aquest any. El novembre de 2008 va sortir la normativa
d’aplicació del Pla Renove, que en principi fixava 400 milions i que més tard
es va ampliar fins a 1000 milions.
Aquest any han sortit 400 en el Plan Future i si és necessari es pot ampliar.
Com pot veure s’ha fet des del 2008 i la inversió generada ha estat alta.
Millor donar cada any per a que es vagi utilitzant que no fer tot un esforç
financer de cop, sobretot, quan a nivell estatal hi ha també altres prioritats.
Fomentar la coordinació per internacionalitzar i promoure el producte i
atraure al consumidor, molt boniques paraules si som entre tots capaços de
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que hem de vendre un producte total. Si l’empresari hoteler, per posar un
exemple, pogués fer unes muralles per no deixar sortir el client del seu hotel
ho faria, les polítiques empresarials del All Inclusive, fan que la resta
d’empreses, per exemple de restauració no treballin. I aquí s’ha de prendre
consciència. Treballem en característiques de diferenciació i llavors anem,
amb un Pla de Màrqueting, a vendre la gran capacitat de productes, a més de
treballar per fidelitzar al client.
El punt 9 i l’11 són contradictoris. En un parla de planejar reconversions de
destins madurs, i a l’altre ens parla de que el Pla de Turisme de 2020 està
desfasat. Bé el Pla de Turisme 2020 diu:
“El Plan Turismo 2020 responde a los retos que tiene planteado el
Turismo a presente y futuro a través de:
- un nuevo modelo para los destinos turísticos maduros, mejorando
nuestro posicionamiento en los mercados, promoviendo y
desarrollando productos experienciales innovadores, impulsando
una cultura del detalle y atención al cliente, avanzando en la
asunción de fuertes compromisos de sostenibilidad, revalorizando
recursos que fomenten un equilibrio socio-territorial del turismo,
profundizando en el terreno del conocimiento, promoviendo la
innovación, y atrayendo y mejorando el talento.”
Si el Plan Turismo 2020 està desfasat, pensin que els seus
iguals que els de la seva moció.

objectius són

De la resta de propostes podríem estar mitjanament d’acord, veient que es
s’exigeix importància al Turisme a nivell estatal, i alguna planteja millores,
però no podem donar el nostre vot a favor de qüestions que no podem estar
d’acord, i recordem que hem de treballar per millorar Lloret de Mar i que
sigui el municipi mirall d’altres destinacions per a la seva millora, amb aquest
punt de partida, es generarà confiança pels compradors de producte, per
inversors, i la part més important i moltes vegades oblidada, pels habitants
de Lloret de Mar.
Contesta el Sr. Ontañón dient que al menys hem aconseguit que parlem de
turisme.
Dir-li al Sr. Coloma que ell s’ha expressat, en un dels dos idiomes que
l’Estatut de Catalunya permet, i ho fa perquè li és més fàcil, però ell no té
cap problema lingüístic.
Respecte a la intervenció del Sr. Garcia, dir-li que les declaracions que ha
llegit el Sr. Pascual les va fer fa molt temps, i que realment la CEOE no
representa el turisme, perquè lamentablement no tenim cap pes. El mateix
passa als ajuntaments turístics en les associacions municipalistes. Les
paraules del Sr. Pascual estan molt allunyades de la realitat.
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Sobre el tema del conveni salarial, dir-li que ell ha estat molt temps com a
representant de Catalunya, i que les diferències venen perquè els hotels de
Girona són més barats que la resta, però aquest tema s’està corregint.
La major part de la moció conté demandes del govern central en temes que
són de la seva competència. Recorda que a les jornades sobre turisme
realitzades a Roses, que ell va coordinar, es van fer un seguit de peticions al
Departament de Turisme de la Generalitat i, lamentablement, encara no els
han contestat. Li sap greu, però el tema és així, ens fan més cas a Madrid
que no a Barcelona.
Pel que fa al Pla Renove, ha de dir que això és l’únic que es va aconseguir, és
a dir, una línia de crèdit que s’ha de tornar. El sector i els municipis turístics
demanen que es reinverteixi, al menys en infraestructures, part dels guanys
que el turisme produeix.
Lamentaria que avui no s’aprovi aquesta moció, si bé com ja ha dit abans,
aquestes demandes ja s’han presentat com calen, és a dir, Senat i Congrés,
però pensava que una ciutat que viu del turisme com Lloret els hauria de
recolzar.
Ha intentat no fer política i, de fet, no hi ha crítiques al govern ni tampoc
entrar en problemes competencials, sinó solament posar de manifest quina
és la realitat del sector turístic que tant ens afecta.
Novament, intervé el Sr. Coloma dient que l’únic que ha dit és que li hagués
agradat veure escrita la moció en català per entendre-la millor. No critica,
com no ha fet mai, la llengua en què s’expressa el Sr. Ontañón.
No sap si la Generalitat ha contestat o no a les demandes plantejades, però
aquest no és el debat.
Com ja ha dit en la seva primera intervenció, estarien d’acord en alguns
punts, però en altres, com el punt 8, no. Es tracta de visions diferents, ni
millors ni pitjors. En els últims anys es torna a parlar molt de la promoció i no
tots es posen d’acord. Insisteix que alguns dels punts de la moció
incompleixen l’Estatut perquè envaeixen competències de la Generalitat.
Pensa que totes les mocions són polítiques, doncs estan fetes amb
ideologia. Però, malgrat això, es pot estar d’acord en algunes parts,
seria en l’esforç que a Lloret s’està fent, tant des de la vessant privada
de la pública. De totes maneres, per a ells falta un Patronat de Turisme,
ja han dit altres vegades.

una
com
com
com

No hi ha turistes dolents, com diuen alguns empresaris, sinó que el que hem
de fer és canviar el sistema. Com ja han dit altres vegades, ells creuen que
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s’hauria de crear un Patronat i que fos aquest el que gestionés el turisme,
doncs creuen que és millor que la forma que es té de gestionar ara.
Quan es parla de qualitat, quina és aquesta?, doncs per a ell és clar que és la
relació entre els serveis que es dóna i el preu que es cobra.
Creu que no es tracta de demanar subvencions sinó d’apostar per fer bé les
coses i millor que els altres.
En definitiva, no poden donar el seu vot favorable perquè, com ja ha dit, en
diferents punts s’envaeixen competències de la Generalitat.
Seguidament, pren la paraula novament el Sr. Amaya dient que ell quan ha
parlat de crèdits parlava de l’ICO, que són ajudes als empresaris per la
renovació, i no ha parlat dels crèdits que es donen als municipis i que estan
revertint en ells.
Respecte al tema del finançament dels municipis turístics, que es toca en el
punt posterior, ja avança que hi estan d’acord.
Com ja ha dit abans, creu que és bo que hagi debat perquè així dóna peu a
què sorgeixin propostes, tal com ha fet el grup municipal d’ERC dient que
s’ha de crear un Patronat, o nosaltres que proposem fer un pla de
màrqueting així com un pacte sobre el turisme.
Tots els que coneixem el sector saben que amb el turisme hi ha sous baixos,
que part dels diners que es paguen són en negre, que hi ha tràfic dels dies
de descans, així com explotació amb els torns de més de 10 hores diàries.

No hem d’oblidar que aquest sector ha donat molts diners a determinats
empresaris. Per tant, creu que s’ha de fer front a aquestes problemàtiques
per poder donar solucions.
Ells ja estan d’acord en el pla estratègic, però no servirà de gaire si no es
compleixen els seus objectius.
Com ja ha dit altres vegades, és necessari fer un pacte de turisme, on
estiguin representants tots els agents, compartint tots taula, ja siguin els
empresaris privats, els veïns, els sindicats i les administracions públiques, per
intentar donar entre tots les solucions als problemes abans esmentats i
altres. No és un tema nou, ja s’ha fet a Sevilla i, més a prop, a Calella. No es
tracta de copiar.
Creuen que s’ha de definir la direcció que em d’agafar i entre tots intentar
millorar el nostre turisme.
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Tot seguit, intervé el Sr. Alcalde dient que el seu grup votarà a favor, perquè
considera que moltes de les propostes de la moció són positives per a Lloret.
Potser ells les haurien formulat de forma diferent, però l’important és el
contingut i dóna la benvinguda a aquest tipus de mocions.
Com a diputat al parlament, porta el tema de turisme del seu grup, i per tant
segueix molt a prop com es gestiona el turisme per part de la Generalitat.
Per això, no voldria estendre’s.
El portaveu d’ERC ha dit que el turisme és competència de la Generalitat i és
veritat, però porten 7 anys gestionant-lo i encara no s’han fet les
transferències econòmiques; està en les seves mans aconseguir-ho.
Suposa que ja saben on han anat els diners del pla de 2020, doncs bé, la
Generalitat ho ha donat a prop d’aquí, a la Selva interior.
Madrid continua tenint la paella pel mànec i és responsabilitat de vostès, que
governen, les relacions amb ells.
El portaveu d’ICV-EUIA ha parlat de política de dretes pel Sr. Garcia, manen
les esquerres, vostès sempre ho recorden, però hi ha més atur que mai.
Vostès no fan cap política que ajudi a incentivar el turisme a Catalunya.
Sap que passa amb l’ICO?, que no hi ha confiança, hi ha recursos però la
gent no els utilitza, i és que perquè la gent s’engresqui primer s’ha de crear
un clima de confiança.
Ha de dir que quan el Sr. Garcia parla de turisme mostra una gran ignorància
i, que quedi clar, que no vol ser pejoratiu, però quan el Sr. Garcia diu que el
turisme és el sector més subvencionat, no és així. I en canvi, si que ho és el
sector de l’automòbil. Aquest sí que es pot subvencionar?. El problema del
turisme és que està disgregat en moltes petites empreses, mentre que altres
sectors són més compactes. El sector de l’automòbil representa el 8% del
PIB, mentre que el turisme el 12 o el 13%. Però aquí els sindicats no es
manifesten.
Si hi ha un sector que pot ajudar a sortir de la crisi, aquest és el turisme,
independentment de si la competència és de la Generalitat o de l’Estat
perquè, en definitiva, el que tots volem és arribar a final de mes. S’ha
d’apostar pels temes que es proposen a la moció.
S’ha d’apostar per això i no ajudarà molt que l’IVA incrementi el mes de
juliol. Entén que és un error fer-ho en aquest moment, ja que el país perdrà
competitivitat, sobretot –entre altres- en el tema del turisme.
El Sr. Coloma ha tornat a treure el tema del Patronat de turisme, i recorda
que va ser amb el govern d’un tripartit quan es va crear Lloret Turisme.
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Nosaltres, el que hem fet, és no canviar el model que vostès havien creat. A
més, aquest model s’ha copiat a tot arreu. El que varem fer és contractar a
la persona que porta el pla de màrqueting, i també s’ha creat el Lloret
Convention Bureau. Es a dir, el que fem és crear nous productes.
Nosaltres, Sr. Amaya, estem molt per sobre en tema de turisme d’altres
ajuntaments propers que vostè ha citat.
Totes les nostres estratègies són cara al turisme, i per això estem treballant
en un pla estratègic que ens ha de dissenyar el camí i ens ha de servir per
anar de la ma de les diferents administracions. Torna a dir que el nostre
model de gestionar el turisme ha estat copiat per molts altres llocs.
Exceltur no deixa de ser un fòrum de turisme important, en el que nosaltres
varem estar presents i, per tant, podem parlar amb tot el coneixement.
Estan decebuts de les polítiques fiscals fixades en línies generals per al
govern en el sector del turisme, i en aquest fòrum (Exceltur) no estava el
govern català, si bé si hi havia experts catalans de l’empresa privada. Creu
que essent Catalunya el primer lloc de destinació de turisme estatal, el
govern ha de tenir presència en aquest tipus de fòrum.
Finalitza les intervencions el Sr. Ontañón, dient que entén que sobre el tema
de turisme no hi ha suficient diàleg entre l’estat i les comunicats autònomes,
i posa com exemple el tema dels aparcaments turístics. La Llei
d’Arrendaments Urbans permet llogar els pisos i apartaments. No són il.legals
però no estan declarats, i això provoca un frau fiscal.
Insisteix que falta diàleg i que el Consell Econòmic sols s’ha reunit 3 vegades
i no s’afronta el tema de l’economia submergida, i ho lamenta.
Sense més deliberació, i per 14 vots favorables dels regidors de PP, CIU i
GRILL, i 6 vots en contra dels regidors presents de PSC-PM, ERC i ICV-EUiA,
el Ple de l’Ajuntament adopta el següent acord:
El sector turístic espanyol, un dels principals sectors productius de
l'economia nacional, està travessant el pitjor moment de la seva
història, segons es dedueix no només dels estudis realitzats per les
més importants associacions empresarials del país sinó de les pròpies
dades oficials que ens anem a remetre.
Per primera vegada des de 1995, el sector turístic espanyol retrocedeix
en la seva contribució al PIB. El turisme va representar en 2008 un
10´5% del PIB, tres desenes menys que en 2007 (Segons la Cuenta
Satélite del Turismo a Espanya, difosa per l'Institut Nacional
d'Estadística-INE).
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La despesa total dels turistes estrangers es va reduir un 6´7% en
2009 respecte a l'any anterior, fins als 48.242 milions d'euros, segons
l'Enquesta de Despesa Turística (EGATUR) que elabora l'Institut
d'Estudis Turístics del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
L'arribada de turistes estrangers va baixar un 8´7% en 2009 en
comparació del 2008 (segons l'enquesta de Moviments Turístics en
Frontera -Frontur-), amb pèrdua de més de 5 milions de turistes
estrangers.
Amb una despesa menor per visitant i amb una baixada tan
pronunciada d'arribada de turistes estrangers, es preveu que el PIB
turístic de 2009 tornarà a caure de forma considerable.
Espanya ha vingut ocupant el segon lloc en el rànquing mundial
elaborat per la OMT per volum de turistes internacionals des de 2001.
Recentment ha estat rellevada per EEUU i ha passat al tercer lloc. És
una dolenta notícia. França segueix ocupant el primer lloc com
destinació mundial del turisme.
La destrucció d'ocupació en el sector hoteler s'aguditza. En els 10
primers mesos de l'any s'han destruït més de 100.000 ocupacions, un
10% de l'ocupació del sector.
Durant els mesos d'estiu no s'ha revertit la intensa i generalitzada
caiguda de vendes i resultats del sector turístic, on un bon nombre
d'empreses es troben al límit o han entrat en nombres vermells.
Els països competidors d'Espanya en l'arc mediterrani en el segment
de Sol i Platja com Turquia, Tunis, El Marroc, etc., amb preus molt més
competitius que els nostres, obliguen als empresaris espanyols a
baixar preus per a poder ser competitius, fet que provoca que moltes
empreses espanyoles voregin el benefici nul.
Segons la patronal del sector, la caiguda de preus afecta al 80´3% de
les empreses turístiques i s'ha intensificat durant el segon semestre
passat situant-se per sobre de la qual sofreix l'economia espanyola. El
Indice de Preus Hotelers (IPH) es va reduir el trimestre d'estiu un
5´8%, l'IPC de transport aeri un 1´3%i el de viatge organitzat un
2´00%, caigudes més intenses que el 1´1% que registrava l'IPC
general en els mateixos mesos.
Segons enquestes realitzades per Exceltur la confiança empresarial és
la més baixa de la dècada amb un sentiment negatiu proper al 70%.
Entre el sector empresarial augmenta la creença que per a l'actual
Govern d'Espanya el Turisme no és una prioritat. No s'està considerant
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considerant a una activitat fonamental com és la turística del nostre
país com un sector estratègic de primera magnitud que necessita
d'una embranzida política potent. Més aviat tot el contrari, mentre a
Europa diferents països estan optant per reduir l'IVA dels serveis que
afecten al Turisme, a Espanya el nostre Govern ha aprovat pujar l'IVA
al citat sector.
Per tot això i davant la greu crisi que pateix el sector turístic del nostre
país, i tenint en compte la fonamental importància que té aquesta
activitat per a tot el país i molt especialment per a la nostra pròpia
població, entenem que no cap altra dilació que la presa de mesures
urgents i necessàries per a palliar la situació, no oblidant que el
Turisme segueix sent considerat avui dia la primera activitat
econòmica mundial i en continu creixement, atès que les societats
dedicades a la cultura de l'oci i a les vacances no deixen de créixer, el
que converteix a aquesta activitat en un element de primer ordre
creador de llocs de treball i benestar al que el nostre país no ha de
renunciar, ja que destacades veus del món econòmic coincideixen a
afirmar que difícilment podríem trobar en el nostre país avui dia, a
pesar de la delicada situació actual, un sector econòmic amb la
potencialitat de creació de riquesa i treball com el turístic, factors que
podrien perillar de no entendre's clarament la importància que el
Turisme ha tingut i segueix tenint per a l'economia del nostre país.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER. Instar al Govern a:
1r. Considerar al sector turístic com una prioritat del Govern de la
Nació sollicitant que per a això es realitzin polítiques d'Estat eficaces i
de caràcter transversal per a millorar la consolidació i competitivitat del
sector turístic.
2n. Instar al Govern de la Nació per a l'obertura del gran Debat sobre
Turisme en una pròxima Conferència de Presidents Autonòmics, amb la
finalitat de consolidar les destinacions turístiques del país amb
projectes a mitjan i llarg termini.
3r. Fomentar la creació d'ocupació i la competitivitat del sistema
productiu espanyol reduint de forma permanent en dos punts la
cotització empresarial a la Seguretat Social.
4t. Afavorir un entorn de contenció de costos que afectin directament
al sector turístic, incloent els costos energètics, els de comunicacions i
transports.
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5è. Reduir les taxes portuàries i aeroportuàries en un 50% en tots els
aeroports i ports de l'Estat a fi de fer més competitiu el turisme a
Espanya.
6è. Augmentar la línia ICO-Renove en 1000 milions d'euros.
7è. Augmentar el període d'amortització de 15 a 20 anys del Pla
Renove.
8è. Fomentar la coordinació de la promoció exterior dels productes
turístics espanyols per a augmentar la confiança del consumidor
estranger.
9è. Promoure una reconversió integral urgent de les destinacions
considerades com madurs, potenciant l'obra pública en aquests
municipis i el seu entorn, a fi de millorar equipaments i afavorir la
competitivitat dels mateixos.
10è. Impulsar una major periodicitat de la Comissió Interministerial
per a agilitar les actuacions transversals que siguin competència del
Govern.
11è. Actualitzar urgentment el Pla de Turisme 2020 que ha quedat
totalment desfasat.
12è. Convocar amb la major urgència i freqüència el Consell Espanyol
de Turisme a fi de debatre la difícil situació actual i arribar a acords
entre Estat, Comunitats Autònomes, Municipis i Empresaris per a
trobar solucions per a recuperar la pèrdua de rendibilitat del sector
turístic.
13è. Incrementar les partides destinades a la promoció del Turisme del
nostre país a fi de fer més eficaç la seva consolidació.
14è. Instar a acords amb les Associacions i Federacions de Municipis
per a fer realitat la històrica reivindicació de la MILLORA DE
FINANÇAMENT DELS MUNICIPIS TURÍSTICS, de manera que,
mantenint en tot moment la pròpia autonomia municipal, en la
promesa reforma de finançament local promesa per a 2011 pel
president de Govern, es tingui en compte en els municipis turístics la
seva veritable població real, sumant la censada amb la mitjana
ponderada dels visitants allotjats en els establiments turístics de tot
tipus reglats existents en la població, com hotels, pensions,
apartaments turístics, campings, etc. modificant per a això les
condicions fixades per l'art. 125 del R.Decret 2/2004 que aprova el
Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.
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15è. Fer el major esforç per a unificar les diverses i dispars normatives
i disposicions estatals i autonòmiques que regulen els allotjaments
turístics, a fi de fer aflorar aquesta històrica xacra en forma
d'economia submergida, tantes vegades denunciada, legalitzant-la si
això fos possible, com és la inexplicable i tolerada existència en tot el
país i al llarg dels anys, de milions d'allotjaments turístics clandestins,
que en molts casos superen fins i tot en nombre als allotjaments
legalitzats i que en res contribueixen a la qualitat de la nostra oferta
turística i al sosteniment fiscal del cost dels serveis que es presten al
turisme en general i que tant dany fan a la nostra pròpia imatge i que
representen una competència deslleial per al sector empresarial
legalitzat, modificant, si fos necessari, com tantes vegades han
demanat les associacions empresarials, la pròpia Llei d'Arrendaments
Urbans.
16è. Que dins del període de la Presidència Espanyola en la Unió
Europea de Govern es proposi la presa de mesures eficaces en benefici
del Turisme Espanyol, com:
a) Treballar per a aconseguir l'espai únic europeu.
b) Donar suport mesures que agilitin l'exempció de visats turístics
dintre del territori Schengen.
c) Potenciar el programa de turisme senyor europeu.
SEGON. Donar trasllat d'aquests acords al President del Govern, al
Ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, a la Conselleria de Comerç,
Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya, als Portaveus dels
Grups Parlamentaris en les Corts i a les Associacions Empresarials
d'Hostaleria de major rellevància de Catalunya i de la resta de l'Estat.
12. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL P.P. PER
SOLLICITAR LA MODIFICACIÓ DELS PARÀMETRES PER A LA
QUALIFICACIÓ DELS MUNICIPIS TURÍSITICS ESTABLERS EN EL
REIAL DECRET 2/2004 QUE APROVA EL TEXT REFÒS DE LA LLEI
D’HISENDES LOCALS.
Prèvia autorització de la Presidència, pren la paraula el Sr. Ontañón dient que
aquesta moció es va presentar en el Senat en data 29 d’octubre, i que té el
recolzament dels grups de CIU i de Coalición Canària, i fins i tot de la Sra.
Pajín, que com sabeu és de Benidorm i que va dir que en principi el PSC no
estava en contra d’aquesta.
Seguidament, dóna lectura íntegra a la moció.
Intervé el Sr. Coloma dient que ells votaran a favor, donat que ja ho varen
aprovar una altra vegada i, per tant, no tenen cap problema en recolzar una
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moció que afecta totalment a la nostra població.
Com ha recordat, ja es va fer fa uns anys i a l’igual que aquella vegada, ells
estan a favor de Lloret. Suposa que no sempre s’ha de criticar al govern i
que a vegades alguna cosa faran bé. En definitiva, la moció reivindica
quelcom que hem demanat, que és un finançament pròpia dels municipis
turístics i que si sempre és necessària, ara, amb la situació econòmica,
encara ho és més.
Pren la paraula el Sr. Garcia dient que en línies generals ells també estan
d’acord amb la moció i que també votaran a favor.
Continua dient que creuen que els ajuntaments són la ventafocs de les
administracions, però no solament els ajuntaments turístics, també els no
turístics. Entenem que s’hauria de resoldre urgentment el sistema de
finançament dels ajuntaments perquè aquell model de finançament teòric de
50% estat 25% autonomies i 25% ajuntaments no es compleix. Les
corporacions locals estan al voltant del 12 o 13 %.
És doncs aquesta una reivindicació històrica. Volem recordar que els sistema
de finançament programàtic de ICV-EUiA, estableix el repartiment en 33%
estat, 33% autonomies i 33% corporacions locals, com a sistema més just.
Seguidament, intervé el Sr. Amaya dient que ells s’han estudiat la moció i
ells en el següent punt farien una altra redacció, donat que potser s’hauria de
tenir en compte la mitja ponderada anyal de la població turística, les places
de segona residència, la població real i el nombre de places d’allotjament
turístic reglat.
Creuen que s’ha d’intentar plasmar la preocupació de tots dels serveis que
Lloret ha de donar, degut a l’augment tan important de població que suposa
el fenomen turístic.
En definitiva, ells creuen que no solament s’ha d’aconseguir la declaració com
a municipi turístic, sinó també un finançament.
Pel que fa al tema de l’IVA, serà la Comissió Europea qui digui si aquest
augment és necessari per aconseguir l’estabilitat pressupostària, i serà
llavors quan s’estableixi o no.
Pren la paraula, a continuació, el Sr. Alcalde dient que el seu grup votarà a
favor i així es va quedar en una reunió que es va fer a Lloret, de municipis
turístics per parlar sobre això, havent participat Ajuntaments governats per
grups polítics de tots l’arc parlamentari.
CIU va recolzar la creació de l’Agència Catalana de Turisme i va insistir en
aquest tema, donat que el sector turístic és molt dinàmic. No és veritat que
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sempre critiquem al govern.
No vol discutir sobre la gestió del turisme de la Generalitat, ja que moltes
vegades hem treballat anant de la seva mà.
Finalitza les intervencions el Sr. Ontañón donant les gràcies a tots pel seu vot
favorable i esperant que aquest tema no quedi solament en una intenció sinó
que tant per part de la Generalitat com per l’Estat es transformi la seva
petició en una realitat.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
La MILLORA DEL FINANÇAMENT DELS MUNICIPIS TURÍSTICS és, com
tots sabem, una vella reivindicació mai assolida, a pesar dels múltiples
i reiterats intents d'aquests municipis al llarg dels anys.
Com prova d'això, recordem que ja en 1989, el nostre grup municipal
va presentar en aquesta taula una moció, aprovada per unanimitat,
sollicitant que la distribució del fons de Cooperació Municipal, quant
als municipis turístics, es fes tenint en compte el nombre de residents
més la mitjana ponderada anual de la població turística, petició que,
per desgràcia i una vegada més, no va ser atesa.
No és necessari repetir aquí els motius adduïts al llarg dels anys per
aquests municipis reclamant millor finançament, que són ben coneguts
per tots, però si considerem convenient recordar una vegada més que
les circumstàncies de l'activitat turística han variat substancialment
des d'aquells primers anys del boom turístic. La contínua aparició de
nous països i noves ofertes en molts casos més exòtiques i amb preus
més competitius és un fet real contra el qual només es pot competir
elevant la qualitat dels nostres serveis. Així ho ha entès el empresariat
que en els últims anys ha fet un esforç extraordinari per a millorar els
seus establiments. Però s'oblida amb massa freqüència que quan es
venen paquets turístics, també es ven l'entorn, les poblacions, els seus
carrers, els seus passejos, les seves platges, la seguretat, el medi
ambient, etc. i que la millora i el manteniment de tots aquests
importants elements és de responsabilitat dels propis municipis, que
en plena temporada es veuen obligats a prestar múltiples serveis, en
molts casos impropis, a una xifra de visitants quatre o cinc vegades
superior a la seva pròpia població.

No hauria de ser necessari tampoc recordar una vegada més la
capacitat del TURISME com activitat econòmica creadora de llocs de
treball, que bé podrien perillar de no entendre clarament la necessitat
de fer el major esforç per a consolidar la que tots seguim considerant
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avui dia no solament la primera activitat econòmica del país, sinó la
fonamental per a moltes de les nostres poblacions.
No obstant això i a pesar d'això, sempre ha existit una circumstància
no tinguda en compte en els moments de reivindicar la necessària
millora del seu finançament: la falta d'un criteri unitari de qualificació
del que són els MUNICIPIS TURÍSTICS de tot el País, que si bé
apareixen descrits en les diferents lleis de Turisme autonòmiques, ho
són amb criteris dispars i diferents.
La reforma introduïda en l'art. 125 del Reial decret 2/2004 de 5 de
març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aplicable a tot el territori de l'Estat, estableix que es consideren
MUNICIPIS TURÍSTICS tots aquells que compleixin la condició de no
ser cabdals de província o comunitat, que tinguin una població entre
20.000 i 75.000 persones, i que el nombre d'habitatges de segona
residència superi al nombre d'habitatges principals, d'acord amb les
dades oficials de l'últim cens d'Edificis i Habitatges. I s'acorda en el nou
sistema de finançament de les Hisendes Locals un recurs específic
regulant la participació dels municipis turístics en els tributs de l'Estat
contemplant la cessió del 2´0454% de la recaptació líquida imputable
al municipi dels impostos sobre Hidrocarburs i sobre les Labors del
Tabac.
Com a conseqüència d'aquesta modificació, es qualifiquen com
Municipis Turístics en l'any 2004 els següents: Calpe, Denia, Jávea,
Santa Pola, Calviá, Almuñécar, Lepe, Mazarrón, San Javier, CastroUrdiales, Cambrils, El Vendrell, Cullera i Sueca, i en l'any 2008
s’afegeixen El Pilar de la Horadada, Palafrugell, Isla Cristina, Nerja,
Salou i Calafell.
És indubtable la importància de contar amb una disposició del Govern
Central que contempli quins municipis són considerats Turístics a
l'efecte de tantes vegades esperada reforma del seu finançament, però
de cap manera es pot admetre que els citats paràmetres excloguin a
molts dels quals són els veritables i més importants municipis turístics
del país, al no contemplar-ne els visitants que al llarg de l'any
s'allotgen en els establiments turístics reglats, siguin hotels, hostals,
apartaments turístics, càmpings, etc, com és el cas de municipis com
Lloret de Mar, Benidorm, Marbella, Roses, Platja d’Aro, Calella, i molts
altres de reconegut renom turístic internacional, que queden exclosos
d'aquesta llista i no són considerats com municipis turístics pel govern
Central, amb el que de persistir en aquesta situació, feria estèril la
lluita d'aquests municipis per aconseguir una millor i més just
finançament.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
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de l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de
Medi Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER. Sollicitar al Govern Central la modificació del citat art. 125
del Reial decret 2/2004 de 5 de març, i que s'inclogui en el mateix com
una de les condicions per a la qualificació de Municipis Turístics, el
nombre de places turístiques dels allotjaments reglats com Hotels,
Hostals, Pensions, Apartaments Turístics, Càmpings i Habitatges
Turístics legalitzats.
SEGON. Sollicitar així mateix al Govern Central que es tingui en
compte en els Municipis Turístics resultants de la nova qualificació
sollicitada de la citada Llei d'Hisendes Locals en el moment d'aprovarse la promesa Reforma de Finançament Local per a l'exercici 2011 feta
pel president del Govern, la mitjana ponderada de la població real
sumant la seva pròpia població a la dels allotjaments turístics
legalitzats.
TERCER. Traslladar aquests acords al President del Govern, al Ministre
d'Indústria, Comerç i Turisme, a la Conselleria de Comerç, Consum i
Turisme de la Generalitat de Catalunya, als Portaveus dels Grups
Parlamentaris en les Corts, a l'Associació de Municipis de Catalunya, a
la Federació de Municipis d'Espanya i a les Associacions Empresarials
d'Hostaleria de major rellevància de Catalunya i de la resta de l'Estat.
13. MOCIÓ DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA –
PROGRÉS MUNICIPAL PER A LA REALITZACIÓ D’UN PLA
EXTRAORDINARI D’OCUPACIÓ (PROJECTE IMPULS-TREBALL).
D’ordre de la Presidència, pren la paraula el Sr. Amaya dient que, en
definitiva, la moció pretén que es pugui contractar a Lloret 69 treballadors,
complint els requisits que estableix l’annex II de l’ordre de 22 de febrer.
Seguidament, fa referència a les diferents feines que poden fer aquestes
persones i al que estableix l’annex I de la citada ordre.
Seguidament, dóna lectura íntegre a la moció.
Intervé el Sr. Garcia dient que aquesta moció va en la línia que nosaltres
defensem en matèria de polítiques d’ocupació i donarem el nostre suport.
Pren la paraula el Sr. Riera dient que a Lloret en aquests moments hi ha uns
3000 aturats i que l’Ajuntament va crear el SOM (Servei d’Ocupació
Municipal) que en un any ha atès més de 6000 persones, d’elles 166 han
pogut ser col.locades. Aquets servei està dintre de l’Area de Promoció
Econòmica.
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El que es pretén amb aquesta ordre és el que abans es deia escoles tallers o
tallers ocupacionals, dels quals l’Ajuntament de Lloret ha tingut 7 dels
primers amb una ocupació de 60 persones, i 10 del segon amb una ocupació
de 90 persones.
Es treballarà sobre la normativa que ha citat el Sr. Amaya, i ho faran
conjuntament amb el Consell Comarcal. Es un programa que dura 3 o 6
mesos i dóna lectura a una part de les activitats a les que es pot dedicar, i
que consten en l’índex de la citada ordre.
En definitiva, el seu grup votarà a favor i continuaran en la mateixa línia de
treball, en aquest tema, que venen desenvolupant des de l’any 2003.
Contesta el Sr. Amaya que ja estan d’acord amb la feina feta conjuntament
amb el Consell Comarcal, però avui del que es parla és d’un pla d’ocupació
municipal i, per tant, no és el mateix. Es un complement més. Es un pla
extraordinari amb una durada de 6 mesos.
Agraeix la voluntat d’adhesió, sap que la Generalitat també s’implica i confia
que hagi una resposta afirmativa des dels Ajuntaments.
De nou, intervé el Sr. Riera dient que la durada és temporal, que
l’Ajuntament implementarà el tema en el que sigui necessari, i que es farà de
forma rigorosa. Es farà un seguiment, s’utilitzarà la metodologia necessària i
donat que som conscients de les limitacions, es farà tot el que es pugui.

El Sr. Alcalde demana quina part posa la Generalitat i quina els Ajuntaments,
contestant el Sr. Amaya que la Generalitat posa 7.000 € per persona per
cobrir el sou i la seguretat social. També se’ls dóna formació.
Sense més deliberació i per unanimitat dels reunits, el Ple de l’Ajuntament
adopta el següent acord:
Fruit de l’acord dels 30 compromisos per a l’ocupació, el teixit
econòmic i el desenvolupament social de Catalunya que el passat 21
de desembre de 2009 van signar el principals agents socials i
econòmics de Catalunya (CCOO, UGT, Foment i Pimec) i el president
de la Generalitat, José Montilla, neix el Projecte Impuls.
Aquesta iniciativa considera clau l’impuls de les polítiques en matèria
d’ocupació que permetran:
- donar un servei més personalitzat i adaptat a la realitat de cada
persona,
- potenciar les capacitats dels treballadors i treballadores i
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- incrementar les possibilitats d’ocupació amb especial atenció als
sectors de futur i l’emprenedoria.
El Projecte Impuls ha estat possible gràcies als recursos extraordinaris
provinents del nou model de finançament que ens proporciona el
nou Estatut d’autonomia de Catalunya i a la voluntat del Govern,
agents socials i econòmics, territori i persones, al capdavant, per
promoure un mercat de treball de qualitat que generi oportunitats
professionals per a tothom.
Els plans d'ocupació són programes destinats a promoure la
contractació laboral de persones aturades per a la realització
d'actuacions de caràcter temporal i d'interès general i social.
El Servei d'Ocupació de Catalunya subvenciona el cost salarial i de
Seguretat Social derivada de la contractació laboral de persones
aturades.
Les actuacions descrites tenen naturalesa addicional respecte de les
actuacions habituals de les entitats que promouen els plans d'ocupació
i tenen com a objectiu proporcionar una feina a les persones que
altrament tindrien gran dificultats per trobar-ne una en el mercat
obert.
Tenen caràcter preferent per als projectes de plans extraordinaris
d'ocupació local les persones que es trobin en una de les situacions
següents:
a) Treballadors i treballadores que han participat en accions formatives
relacionades amb els sectors prioritzats a la convocatòria.
b) Joves de fins a 30 anys.
c) Treballadors i treballadores amb discapacitat i altres collectius en
situació de risc d'exclusió social.
Les entitats que poden sollicitar subvencions per a plans d'ocupació
són les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents o
vinculades, i les entitats i institucions sense ànim de lucre i universitats
públiques amb seu a Catalunya.
Poden ser beneficiaris dels plans d'ocupació les persones inscrites a les
oficines de Treball com a demandants d'ocupació no ocupades.
La convocatòria actual, publicada el 24 de febrer al DOGC és l’ordre
TRE/84/2010, de 22 de febrer, per la qual s'estableixen les bases
reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a
entitats locals per a la realització de plans extraordinaris d'ocupació
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locals (Projecte Impuls-Treball)del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya.
Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores i obrir la
convocatòria per a la presentació de sollicituds de subvencions per tal
que les entitats locals de Catalunya duguin a terme plans
extraordinaris d'ocupació local per a l'any 2010 dins el marc del
Projecte Impuls-Treball.
El nombre de treballadors a contractar serà de 69 treballadors, tal i
com s’especifica a l’annex 2 de dita ordre.
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa de
l’Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Via Pública, i de l’Àrea de Medi
Ambient i Mobilitat, adopta el següent ACORD:
PRIMER. L’equip de govern de l’Ajuntament de Lloret de Mar
consensuarà amb la resta de grups municipals els projectes a treballar
en el Pla Municipal d’Ocupació abans de la inclusió a la convocatòria
(detallats a l’annex 1 de l’ordre TRE/84/2010), per tal de garantir la
formació dels treballadors i l’estabilitat dels mesos de contractació, així
com la prioritats de Lloret de Mar.
SEGON. L’Ajuntament de Lloret de Mar realitzarà un Pla Extraordinari
d’Ocupació acollint-se a les bases reguladores i la convocatòria de
subvencions a entitats locals per a la realització de dit Pla (Ordre
TRE/84/2010).
TERCER. Informar als agents socials, associacions, gremis i teixit
representatiu dels ciutadans i ciutadanes de Lloret de Mar dels
projectes sorgits del consens de tots els grups municipals.
PROPOSTES D'URGÈNCIA.
No se n’ha presentat cap.
CONTROL i SEGUIMENT MUNICIPAL.
• DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent relació de Resolucions de l'Alcaldia
des de l'últim Ple sense que es registrin observacions de cap mena:
Decrets dictats per l’Alcalde-President:
-

Mes de gener: núm. 1 de data 04/01/10 fins al núm. 113 de data
29/01/10.
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-

Mes de febrer: núm. 114 de data 01/02/10 fins al núm. 227 de data
26/02/10.

• DONAR COMPTE ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL.
Des de la última sessió del Ple, la Junta de Govern Local ha adoptat acords
de la seva competència dels que s’ha de donar compte al Ple, i que són els
següents:
JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 12/02/2010
06.3.- PROTECCIÓ D'ANIMALS
REF EXP.: 10602010000007
Vist l’Ordre MAH/17/2010, de 5 de gener, per la qual es convoquen
subvencions als ens local i societats mercantils de titularitat pública,
per facilitar l’aplicació de l’article 11.2 del Text refós de la Llei de
protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, per al 2010 (codi de convocatòria 04.13.10).
Vist que en data 19/01/2010 s’ha obert la convocatòria per a la
sollicitud de l’esmentada subvenció.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 19 de juny de 2007, de delegació
de competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER. Sollicitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge de
Generalitat de Catalunya una subvenció de 12.000 € per realitzar
actuacions de:
- Campanya de sensibilització
- Identificació d’animals de companyia
- Actuacions de control de colònies de gats rodamón:
Esterilitzacions
Adquisició de gàbies trampa i transportins
SEGON. Facultar àmpliament el Sr. Alcalde-President, en Xavier Crespo
i Llobet, Tinent d’Alcalde en qui delegui o qui exerceixi les seves
funcions, per formalitzar la sollicitud i els documents públics o privats
que siguin necessaris per aconseguir la finalitat perseguida per la
Corporació.
TERCER. Fer constar que l’Ajuntament es troba al corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
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QUART. Aquest acord se’n donarà compte a la propera sessió que
celebri el Ple Municipal.
• PRECS.
• PREGUNTES.
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d‘ERC, presenta la
següent pregunta:
“Atès el fet que, hem tingut coneixement de que en el local de
titularitat municipal, a la confluència dels carrer Jaume Fuster i Ortells i
Avinguda del Rieral s’hi estan executant obres d’adaptació.
Com sigui que en el curs de les esmentades obres, ens consta que es
va iniciar l’execució d’un muret en la zona de retranqueig privat, amb
la hipotètica finalitat de fer un tancament del mateix, així com, s’han
incorporat a tal zona de retranqueig privat, uns bancs, per delimitar els
accessos adaptats a tal local, per la banda del carrer Jaume Fuster i
Ortells.
Atès el fet que, amb posterioritat, tal muret de blocs de formigó i els
seus fonaments, han estat enderrocats, havent-se reposat els panots
de la vorera privativa.
Per tots els esmentat fets, adrecem la present pregunta a l’equip de
govern, a fi i efecte de que informi, tant al Ple de l’ Ajuntament, com a
la ciutadania:
1r.- Si és cert que en el curs de tals obres es van dur a terme
actuacions per delimitar mitjançant un mur, la zona de retranqueig
privat de tal local.
2n.- Quina era la finalitat de tal tancament, i si el mateix complia amb
la normativa d’aprofitament de retranqueig privat aprovada per aquest
Ajuntament.
3r.- Si és cert que tals tancaments van ser enderrocats i en tal cas per
quin motiu.
4t.- Qui va donar les instruccions per la construcció i posterior
enderroc de tal mur de tancament.
5è.- Qui ha assumit el cost de la construcció i posterior enderroc de tal
mur de tancament.
6è.- Si els bancs que delimiten les rampes d’accés adaptat al local en
qüestió per la banda del carrer Jaume Fuster i Ortells donen
compliment a la normativa d’accessibilitat i compten amb el
consentiment exprés de la Comunitat de propietaris de l’immoble.”
Contesta el Sr. Alcalde que és cert que en el curs de les obres es varen
portar a terme actuacions per delimitar, mitjançant un mur, la zona de
retranqueig privat del local, així com que el tancament compleix la normativa
del retranqueig privat i del POUM.
L’enderrocament es va produir per petició dels veïns i va ser ell, l’alcalde, qui
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qui va donar les instruccions tant per la construcció com per la posterior
enderroc del mur.
El cost de tot això l’assumeix l’empresa, doncs està pressupostat. Per últim,
no es necessita la conformitat de la comunitat, i es faran petits arranjaments
perquè es pugui obrir i tancar les portes.
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d‘ERC, presenta el
següent prec:
Essent que hem detectat que, de forma reiterada, les tapes de les
boques d’incendis existents a la via pública es troben fora del seu lloc,
suposadament per un defecte de disseny, en tant que les detectades
no han estat sostretes. Adjuntem sengles fotografies preses al carrer
Vall de Venècia i a Dalt del Puig, relatives a tals boques d’incendis i de
les que s’acredita la seva perillositat.
Com sigui que tal problemàtica comporta un evident risc pels vianants,
encara més per persones d’avançada edat i per aquelles que compten
amb minusvalues.
Atès el fet que, ens consta que solucions com ara el segellat de tals
tapes amb elements elàstics per la necessària accessibilitat, han
resultat infructuoses, reiterant-se la problemàtica, amb una incidència
gairebé diària.
Com sigui que tals fets i la titularitat municipal de tals elements, fa
susceptible
la
reclamació
de
responsabilitat
patrimonial
a
l’administració, en el cas de caiguda per part d’algun vianant, amb els
conseqüents costos, ja siguin processals, ja sigui d’increment de
primes d’assegurances de responsabilitat civil.
Per tots els indicats extrems:
Preguem que per part del equip de govern, es duguin a terme les
gestions i negociacions precises amb el subministrador de tals boques
d’incendis, per esmenar tal deficiència de forma definitiva, o en el seu
cas, que procedeixi a la immediata substitució de tals elements per
d’altres que garanteixin la seguretat dels usuaris de la via pública.
Contesta el Sr. Tibau dient que s’han fet varies peticions a Aqualia, i que es
demanarà al canvi del model, perquè fa 15 dies que va passar el mateix.
El Sr. Coloma, en representació del grup municipal d‘ERC, presenta el
següent prec:
“Essent que hem detectat que, els fanals del passeig de Lloret de Mar,
en el seu tram corresponent al passeig Camprodon i Arrieta fins a la
Caleta fa ja temps que estan encesos en horari diürn.
Com sigui que tal fet comporta una despesa que esdevé del tot punt
contraproduent, per la necessitat d’adopció de mesures d’austeritat i
de contenció de la despesa, atesa la situació econòmica general, i en
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concret dels recursos de l’administració local.
Per tots els indicats extrems:
Preguem que per part del equip de govern, s’adoptin les mesures
correctores oportunes, per evitar el consum elèctric innecessari, tant
en l’enllumenat del passeig Camprodon i Arrieta, com en tots aquells
indrets en que l’enllumenat no s’ajusti a l’horari solar.”
Contesta el Sr. Tibau dient que ell també va pensar que havia algun mal
funcionament però que han comprovat que el rellotge funciona bé. Li han
comentat que això era el reflex del sol. En tot cas, demana que no esperi una
setmana per dir-ho i si és que torna a passar que es digui d’immediat.
El Sr. Garcia, en representació del grup municipal d‘ICV-EUIA, presenta la
següent pregunta:
“Fa poc més d’un mes es va procedir a la inauguració del parc de Can
Xardó, després de mesos d’obres finançades a càrrec del Fons Estatal
d’Inversió Local (FEIL).
En aquest parc hi ha ubicat l’aparcament del CAP, que dóna servei als
usuaris del mateix i als veïns del barri. En les últimes setmanes s’han
produït pluges en la nostra població, afectant seriosament
l’aparcament abans assenyalat, convertint-lo en un fanguer, amb les
conseqüents molèsties per als usuaris.
- Considera l’equip de govern que la planificació i l’execució de l’obra
en aquesta part del parc de Can Xardó va ser la correcta?.
- Quines actuacions pensa realitzat l’equip de govern per solucionar
aquest problema?.”
Contesta el Sr. Tibau que avui, 1 de març, torna a dir que aquest parc és un
pulmó per a Lloret i que ajuda a connectar diferents barris.
El que va passar és que va ploure i quan un parc és nou les terres es mouen,
això és normal. Ara el que falta és que aquestes terres s’assentin.
El 15 de febrer van tenir una reunió dels tècnics de l’Ajuntament, ell mateix i
les empreses adjudicatàries, i varen detectar 18 punts a millorar. Per això no
es va signar l’acta de recepció i avui tampoc s’ha fet.
No es recepcionarà l’obra fins que no estigui tot tal i com ha d’estar. Explica
el tema dels desaigües i dels tubs, que no són de la llum. El lloc està vigilat
les 24 hores del dia i el que s’ha fet és limitar l’espai d’aparcament.
No haurà cost afegit perquè encara estem en període de garantia i, a més,
com ja s’ha dit, no s’ha recepcionat.
Respecte al cost de manteniment, en aquest moment no es pot dir i ja es
veurà en el seu moment. Els temes comentats estan inclosos en els 18
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punts, i ha de dir que la brigada ha fet molta feina i que l’obra segueix essent
controlada cada setmana.
El Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el
següent prec i pregunta:
“El dia 23 de gener l’Ajuntament de Lloret de Mar, juntament amb el
Subdelegat del Govern a Girona varem inaugurar el Parc de Can Xardó.
Aquest projecte, inclòs a fons FEIL 2009, amb un cost de
2.073.384,46€, va ser anomenat mitjançant nota de premsa com el
parc “que s'ha de convertir en un autèntic pulmó verd al centre de la
vila, destinat als usos lúdics, esportius i d'esbarjo, i amb una
funcionalitat clara: connectar el nucli urbà amb els barris que hi ha al
darrere, com ara Can Carbó i Mas Baell.”
Durant els darrers dies, amb els fenòmens meteorològics, hem pogut
comprovar que el Parc, degut als desnivells, hi hagi moviment de
sorra, tapant de fang els desaigües i ocupant molta part de fang la part
asfaltada, i fins i tot, el parc infantil.
A més, hem pogut observar “vicis ocults” que sembla ser que no es
varen detectar pels tècnics municipals a la hora de l’entrega de l’obra,
s’ha posat tubs de llum a varis desaigües. (S’adjunta fotografies)
A l’AAVV de Can Carbó - Mas Baell se’ls hi va prometre que hi hauria
un vigilant a l’aparcament, almenys al principi de la utilització d’aquest
per part dels usuaris de vehicles, per tal d’acostumar a aquests usuaris
a aparcar a les zones marcades i no utilitzar els llocs que poden
obstruir el pas.
A més, quan plou, l’aparcament és una bassa de fang.
Tot plegat fa pensar que més que un pulmó verd, el Parc no compleix
les funcions assenyalades, l’equip de govern continua sense fer el que
promet, i es pot convertir en un pou sense fons de cara a la despesa
que pot generar el seu manteniment.
Si aquest Parc ha de ser un recurs pels veïns necessita un seguiment i
acondicionament.
Per tot això,
EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÉS MUNICIPAL
DE LLORET DE MAR FORMULA
Les següents preguntes:
- Quina despesa s’ha generat pel la caiguda i moviment de terres
provocat pels darrers dies de pluja?
- Quin cost es preveu del manteniment del Parc?
- Es portarà a terme la vigilància de l’aparcament?
I el següent prec:
- Que l’Ajuntament de Lloret de Mar revisi exhaustivament tota
estructura del projecte i es restableixi la realitat que apareix
contractada.
- Que es rehabiliti el mur trencat a Puig de Castellet a l’alçada del
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-

carrer Lleida.
Que es renovi la senyalització d’aparcament degut al mal estat de la
senyal.”

Es dóna per reproduïa la contesta donada pel Sr. Tibau a la pregunta feta pel
Sr. Garcia en representació del grup municipal d’ICV-EUIA.
El Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el
següent pregunta i prec:
“La construcció del camí de ronda entre platja Canyelles i cala Morisca
que va comprometre's a fer l'empresa propietària de Can Juncadella Flinder Data SL- encara resta pendent.
Han passat 9 mesos des que el govern de Lloret (CiU, PP) va anunciar
la signatura d'un conveni amb Flinder Data, en virtut del qual li
reconeixia la titularitat privada del sender GR92-11 que passa per
l'interior de la finca a canvi de condicionar el camí de ronda, però
encara no s'ha produït cap moviment.
Aquest fet no ha impedit que la propietat tanqui l'accés al GR92-11
alhora que el consistori ha habilitat un recorregut alternatiu per la
urbanització Urcasa per facilitar als senderistes la realització del camí.
El conveni signat entre l’Ajuntament de Lloret de Mar i Flinder Data, a
on aquest últim es comprometia a fer el camí de ronda pressupostat
en 400.000 €.
EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÉS MUNICIPAL
DE LLORET DE MAR FORMULA
La següent pregunta
- Quin temps falta per a que FLINDER DATA executi la seva part de
conveni?
Els següent precs
- Ja que una de les parts ha incomplert el conveni, que es torni a
obrir el camí pel seu pas anterior al tancament fins que les obres
del camí de ronda estiguin entregades.
- SI hi ha interès per aquest Ajuntament i els senderistes, que es faci
un nou conveni fent constar com a condicionant el tancament del
camí a l’entrega de les obres del nou camí de ronda, ja que en
l’anterior no existia cap condicionant per a l’execució del projecte.”
Contesta el Sr. Riera dient que creu que estan confonent els termes, que el
camí de ronda està tallat perquè va haver una esllavisada, i que el GR92
passa per Urcasa perquè per on es feia passar abans, segons un informe
tècnic, és un camí privat.
En el conveni es diu que el camí de ronda passarà per Urcasa fins que no es
pugui reconstruir aquest camí, i està pressupostat per 400.000 € i es farà a
càrrec de l’empresa.
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El projecte ja està fet i s’ha demanat 8 còpies del mateix als propietaris,
perquè quan es tingui l’autorització es puguin començar les obres i així Lloret
pugui tornar a tenir el camí de ronda com és aviat possible.
El temps no és tan important, sinó el tenir-lo, malgrat que sigui amb algun
retard.
El Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el
següent prec:
“Al passat 2009 la regidoria de RRHH va posar en exposició un llistat
amb noms i cognoms de treballadors en un dels taulers d’anuncis d’un
departament.
Tot i ser informat que això no és una pràctica correcte, el Regidor
responsable d’aquest departament no va retirar dit llistat, causant
negligència ja que estava assabentat del problema.
Amb data 11 de febrer l’Ajuntament de Lloret de Mar ha rebut un
expedient sancionador de l’Agencia Catalana de Protecció de Dades,
amb nombre 29/2009 que te com a conclusió que s’havia comés una
falta molt greu.
Tot i que entre administracions no es sanciona econòmicament, sinó
que corregeix el defecte causat.
Per altra banda, donat que sota dictamen de la mateixa Agència
Catalana de Protecció de Dades, les actes de les Juntes de Govern no
poden ser públiques tal i com estableix la Llei de Bases de Règim
Local, i això ha provocat la no publicació de dites actes a la web de
l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Atès que hi ha acords de Junta de Govern que són d’interès de la
ciutadania de Lloret de Mar, com poden ser preus públics de serveis,
aprovacions definitives de projectes d’obra, etc.
EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÉS MUNICIPAL
DE LLORET DE MAR FORMULA ELS SEGÜENTS PRECS
Amb la mateixa intenció que es tenia a l’hora de penjar les llistes amb
noms, es faci un informe més genèric, sense donar dades personals, i
no es torni a repetir la mateixa situació.
Que els acords de Junta de Govern que siguin d’interès de la
ciutadania de Lloret de Mar siguin publicats a la web, per tal donar
transparència i informar als lloretencs i lloretenques de dits acords.”
Contesta el Sr. Riera dient que creu que s’han fet un embolic, doncs es tracta
de dues coses diferents.
En un cas un servei municipal va fer pública una llista d’incidències. Llavors,
es va fer una denuncia al mateix temps a Recursos Humans i a l’Agència de
Protecció de Dades. Recursos Humans ja varen dir al delegat sindical que es
farien sense nom, i per tant es van solucionar les possibles anomalies.
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Respecte a l’altre tema, és que segons un informe de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades els acords de la Junta de Govern Local no es poden
publicar, doncs les seves sessions no són públiques.
Donat que estan d’acord amb la transparència, es publicaran aquells que no
afectin a persones, sinó que vagin dirigides en general a tots els ciutadans i
tinguin per objecte serveis per a tots.
El Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta la
següent pregunta:
“El passat estiu del 2009 varen haver manifestacions per la manca
d’aigua a les urbanitzacions nord de Lloret de Mar.
L’equip de govern va manifestar la solució a aquest problema
d’abastament posant en contractació pública el projecte i l’execució de
l’abastament d’aigua a dites urbanitzacions.
Hi ha veïns que encara reclamen saber quin és l’estat d’execució
d’aquest projecte.
Tot i que aquest grup coneix l’aprovació definitiva del projecte,
EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÉS MUNICIPAL
DE LLORET DE MAR FORMULA LES SEGÜENTS PREGUNTES
-

Quin és l’estat d’aquest projecte i quan es començarà a executar?
Quan tenen calculat que s’acabaran les obres i es podrà donar
abastament d’aigua a les urbanitzacions nord de Lloret de Mar?”

Contesta el Sr. Valls que a la Junta de Govern Local passada es va aprovar la
licitació per a la contractació d’aquesta obra, i per tant s’han de presentar
ofertes. Amb això estarem en disposició de donar aigua, que en aquest
moment no la dóna l’Ajuntament.
Hi ha reunions amb la Junta de Compensació i s’estan fent inversions molt
importants per poder garantir l’abastament de l’aigua. En aquest moment no
es pot dir rés més perquè està en procés i en estudi.
El Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta la
següent pregunta:
“L’Ajuntament de Lloret de Mar està desenvolupant les obres per la
construcció del Centre Cívic del Rieral.
Una de les accions fetes era un tancament amb un mur d’uns 30 cm.
d’alçada ocupant el llindar del retranqueig privat de la comunitat amb
el carrer, deixant de banda totalment la filosofia que aquest equip de
govern tenia amb la normativa del retranqueig privat.
Aquest petit mur feia que el retranqueig quedés tancat per l’ús
exclusiu del Centre Cívic, amb la problemàtica que al mateix edifici hi
viu una persona invident, i s’estava posant entrebancs a la seva
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mobilitat.
Un cop rebudes les queixes dels veïns, s’ha enderrocat el petit mur i
s’ha restablert la pavimentació de la vorera de dit retranqueig
Tot i així, també s’han posat uns bancs a la porta del Centre Cívic de
forma creuada.
EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÉS MUNICIPAL
DE LLORET DE MAR FORMULA LES SEGÜENTS PREGUNTES
-

Quina era la voluntat a l’hora de tancar la superfície del
retranqueig?
Quina despesa s’ha generat a l’hora de la construcció i posterior
enderrocament, i el restabliment de la primera realitat?
Quina funcionalitat tenen els bancs, a més de ser un entrebanc per
a la mobilitat de persones amb mobilitat reduïda?”

El Sr. Amaya, en representació del grup municipal de PSC-PM, presenta el
següent prec:
“En el Passeig de Mar hi ha uns fanals amb dos tipus de il.luminació,
una que il.lumina el Passeig i uns altres focus de tipus neó que
il.luminen la sorra.
Hem detectat que des de l’alçada de la Casa Garriga fins a Sa Caleta
aquests neons estan oberts les 24 hores.
Això implica un consum ineficient d’energia.
Donat que aquest Ajuntament ha de donar exemple i ha de mirar per
l’estalvi econòmic i l’estalvi energètic
EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÉS MUNICIPAL
DE LLORET DE MAR FORMULA EL SEGÜENT PREC
- Que s’utilitzi les llums de neó les hores necessàries i permeses per
il.luminar la platja, evitant així un excés de consum energètic i
fomentant l’estalvi.”
El Sr. Amaya retira la pregunta n. 5 i el prec n. 6 per coincidir amb les que ja
ha fet el grup municipal d’ERC, i ja estan contestades per l’equip de govern.

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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